












প্রাস্ডিবন । 
১] “সাত্বনাকুটির”--৮গনং কর্পোকেশন হট, কলিকা1ড! 

২। ধম্াস্কুর বিহার-_১নং বুদ্ধি টেম্পল্ লেন, কলিকাতা । 
৩। অনাথ বাজার বৌদ্ধবিহ্বার চট্টগ্রাম । 

(শ্রস্থকারের নিজবাটী ) 
গ্রাষ ফতেনগঞ্জঃ 
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এ. গুড খর পটে জু ভার এর ও 



পরম পুজনীয় % 

গুরু ধশ্মান্রমহাপ্ছব্রি মহোদয়ের 
উ্ীচরণকমলেদু'। 

খ্ডয়ে!। 

বহ'দত, ভব পদ পরিচরি, আজি ছুঝো 
পড়িয়।ছি বহরুরে,--সংসার-নিররে সরে । 

একদিন খাকি তব পঁত-হৃদি, ছারা তলে ; 
লতিতাম কত প্রীতি সেখ, পম শতঘলে । 
মনে আছে সেই দিন, ফিন্ত ভব-মোছে ভুলি । 
ভার! এবে সেই পদ পুজিতে পরাণ খুলি। 
বাঁদও গিঙাছে চ'ল .সই শ্রীতি সেই সুখ; 

তথাণি রয়েছে সুদে আশা-নেশা-রেখাট্ুক্ । 

ফগিয়াছ কত স্ষেহছ কত বর প্রাণ পখেঃ 

অক্ান মকতু-ৃদে জ্ঞান-উৎস উদ্তাবনে। 

আননিবার্ধ্য খাঁূসল“নতি-দিহির জাল।,-_ 
পূর্ণ কৃতকার্য জ'তে যদিও বান পারিল।। 

কিন্তু তা'তে যাউদিল কুয়াশার বিন্দু প্রায়; 

আনিরাছি কুড়"ইয়। অলি ভদ্ধিয। তা । 

প্ডীসা হিঠাও গুয়ে! ! গ্রোম্পদের বারি পানে ; 
শ্বীর-হের অন্ত ৪ড়ে সেও 2য় শতখণে। 
সুজ বদ গে রাজ! হুলকুজে ছুটে কার ; 
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সে ফুলে গাথিয়! বালা! মালী পুন অর্পেরায়। ৮ 
তোমারি জিনিষ গুরো $ তোমাকেই দিয় আজি; 

াক্তভরে নত'শনে তোমার চরণ পুজি | 

₹”লেও অধ্রেগ্য তুচ্ছ তবু তৰ দিতে পায়; 

বড় সাধে আসিয়াছ বঞ্চিওন1 অভাগায়। 

চিরান্গগত সেবক 

তারক 

কুতজ্ঞতা। 

নেহের শ্রীমান গিরীশ্চন্দ্র বড়জ়া বিদ্যাবিলোদ, সত্রাভিধস্্ বিশারদ ! 
তুমি জান আমি অতি দীন। তোমার 'নঃস্থার্থ স্বর্গীয় ভালবাসার প্রতিদান 
কোণায় পাইব। তবে তোমার অসীম ভালবাসার কনামাত্র নিদর্শন 

এই ক্ষুদ্র গ্রস্থধান প্রণয়নে সমাজের যদি কিছুমাত্র উপকার হইবার ভরস! 

থাকে, তাহার জন্ত আমি তোমারই নিকট আমরণ খণী থাকলাম । 

তোমারই একমাত্র সরল, উদার, পাবত্র পরমাদশ স্গেহের প্রেরণা লইঙ়্। 

ইচ। অনুদিত ভইয়াছে ! ই) তোমারই অপলুহিম চিরমধুর তালবাদার 
উজ্জ্বলতর চিত্র,-০শামারই আয়াসের ফল. তোমারই গৌরব । ইহাই 

আমার সাহস। ইহাই আমার আনন্দ! ই 

তোমার দন গ্রন্থকার দাদা । 



নিবেদন । 

“নাগলীলা* ত্রিলোক গুরু ভগব'ন অমিতাভের দশ মহা! জাতকের, 

“ভূরিদত্ত” নামক অগ্থতম মহাক্লাতক অবলম্বণে লিখিত। এই জন্মে 

তিনি বুদ্ধত্বলাভের অঙ্গ বিশেষ দশ মচাপারমিতার, একতম “শীল 
পারমিতা” সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন । প্রায় দশবৎসর পূর্ব, আমি বক্ধায় 
লিখিত একখানি জাতক হইতে ইস্ছার অনুবাদ কার্য শেষ করিয়। রাখিয়া 

দিই। থাটি অনুবাদে সবিশেষ কঠোরতা জন্মে বলিয়া, বোধ সৌকর্ধ্যার্থে 

বাধ্য হয়! নান। স্থানে কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে । মনে করিয়া 

ছিলাম শৈশবের স্বভাব শ্ুলত অসংবন্ধ লেখার তিক্তম্বাদে আর অন্ত 

কাহারও রসন! বিকৃত কারতে প্রয়াশী হইবনা। কিন্ত কয়েকজন 

অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধবংদর নিতান্ত আগ্রগ্াতিপ্র্যো আমার সে সঙ্কল্প আর 

সিএ রাখিতে পারিলাম না। তাই এভদিনের পর আমাকে তাহা আজ 

ল্লোক সমাজে প্রকাশ করিতে হইল । 
বিশেষতঃ কৃত্তিবাস কাশীদাস প্রভৃতি প্রান্ুঃম্মরণীয় মহাআ্মাদের 

পয়ার প্লাবিত দেশে মাদৃশ ক্ষুত্র'দপি ক্ষুদ্র, অনভিজ্ঞ, নরাধমের পয়ান 

লেখিয়! সর্ব নমক্ষে প্রচার করা থে কত্তদৃব অর্বাচীনত! তাহা সঙ্জেই 
অনুমেয় । তবুও অদমা কুলালসার তীর আকর্ষণে পড়িয়া, অনেকেই 

এই সতোর অবমাননা করিতে, পশ্চার্প্দ হয়েননা-_ দেবেখাযা়। 

স্টপযুক্ততার বিশুমাত্র আশা হীনঠায় ও আমি দুর্ভাগা ও তাহাদের 

পদান্থুসবণ করিতে বাপা হইলাম ;-*হাপেক্ষা। বাতুলতা বাস্তবিকই 

“আর কিছু হইতে পারে ন।। 

আশাকরি সহৃদর পাঠক পাঠিকাগণ এই ধুতার জনা বশর 

হব 11 
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আমাকে মার্জনা করিবেন। হশ্বৃত্তির ফলাফল বখন প্রাণী যাতেই 
€ভোগ করিতে বাধ্য) তখন আমারও অদৃষ্টে যে এই দূরদনীতার ফল- 
€ভাগ অবশ্যস্ভাবী,--তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র কুঠঠিত বা বিচলিত নচি। 
একেত নবীন লেখক, তাতে আবার সাহিত্য সমাজে নিতাস্ত অজ্ঞাত 
কুলশীল অধম সেবক ;__সৃতরা ভুল ভ্রান্তি ক্রুটা বিচ্যাতি ভিন্ন সুধীজন 
ভাহার কাছে আর কি প্রত্যাশা করিতে পারেন। তবে যদ্দি এই 
আাবর্ঞনামর লেখার মধা দিয়াও কৌগকের () সমালোচন'য় কেড 
আপনার মুল্যবান সময়ের অপব্যয় না করিয়! সেই-_পবিত্র চক্রিত্র 
সৌরভের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি করতঃ) প্রীতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন, 
রাহা হইলেই এই ক্ষুপ্র লেখক, ত'হার সমস্ত শ্রম সকল এবং জীবন 
্বার্থক বলিয়া মনে করে। 

অবশেষে প্রাণের গতীর আনন্দের সহত জানাইতেছি যে; বঙ্গ- 
ফাতার সুসন্তান, বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের গৌরব, কলিকাত। বিশ্ববিদ্তালাঙের 
প্রধানতম পালি অধ্যাপক ডাক্তার প্রযুত বেণী মাধব ঝড়য়া এম ফস, 
ভি, লিট, মহোদয় স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া আমার এই ক্ষুদ্র বই খানির স্থমিকা লেখিয়! দিয়া তদীয় অপরিসীম মহত্বতা প্রদর্শনে, আমাকে 
সাহার পর নাই অনুগৃহীত ও বাঁধত কারিয়াছেল। তজ্জঞ্গ আমি আমরণ তাহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। তাড়াতাড়ি বশতঃ বর্গত অনেক 

কতা রহিয়া গে । পাঠক পাঠকাগণ তজ্জন্ত ক্ষম। করিরেন। হতি- 

দীন গ্রন্থকার। 



ভূমিকা 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত তারকনাগ ঝড়য়। কৃত “নাগ-লীলা” পালি তৃরিদত্ব 

জাতক অবলম্বনে কাবাকারে, রুন্কিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দ্বাসের 

মভাঁভারতের ছীঁচে রচিত হইয়াছে। সমগ্র কাব্যখানি পয়়ার ছন্দে 

লিখিত হয়েছে; শুধু মাঝে মাঝে ঝ্রিপর্দীতে কবি প্ররুতির শোভ! 
বর্ণনা করেছেন. উহাতে তাভার ভাবুকহাব ঠেয়ে নীতিকথারই বাড়াবাড়ি 

ভয়েছে। আজকালের গীতিকাব্যের প্রভাব এর নাঝে খুবই অপ। গ্রন্থের 
ভাষ', রীতি, উদ্দেপ্ত, সকল বিষয়েই সেকালের লোক, পুরাণ কবি 

মনে হয়। বর্তমান বগলা কাব্য রীতির দ্িকু দিবে বিচার করিলে 

'“লাগ-লীঙা”? বঙ্গীয় সাহিত্য পারষদ্দে সংগৃহীত প্রাচীন পৃথি-সংগ্রন্থে 

স্থান পাবার উপষোগী বটে, কিন্তু নবানের ছটায় প্রাচীনকে এত 

উপেক্ষা কল্ুলে চলব কেন? বাঙগল। দেশে এখনও কয়জন পাঠক 

মাইকেল ও হেমচন্দ্রে্। নবীন ও রণীন্ের, শশাঙ্ক ও দিজৈন্দ্রের 

ক।বতার ধার ধারে; এবং 'এখন9 শতকরা কত অধিক নব-ন্ারী 

কৃত্তিবাপের রামায়ণ 9 কাশাপাম দাসের মহাভারত শুনে চরিতার্থ ই হয়? 

বাঙলার অধিকাংশ লোক ষে আজও প্রাচীনকে লইয়! বাস্ত | বিশেষতঃ 

চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বঙ্গদেশের যে বৌদ্ধ সমাজের অর্থব্যয়ে ও দে সমান্তরের 
পাঠেএ জন্ত কাব্যখানি রচত ভইয়াছে তাহা যে এখনও শিক্ষা-দীক্ষায় - 

এখনও ব্ছু পশ্চাতে পড়ে আছে। গুটিকতক গ্রাজুয়েট, গুটকাতক . 

ফসের বাবু.ও গগ্াকুড়ি নব্য শিক্ষিতকে বাদ দিলে যে আঠ. সর ফে 

বসন-তূষণ, চলা-ফের। ও তাব-গতিকে কলি-ভীত সত্য, ত্রেতা ও বা 
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যুগের লোক । *পতি পরম গুরু”, “পতি ভিন্ন নারীর অন্ত কোন গতি 
নাই”, “নারী ত পুরুষের ক্রীতদাসী',__*পিত আজ্ঞা পালনের দ্বাদশ 

বৎস বনবাসে স্বর্গবাস হয় “ইত্যা'দ পুরাণ বুি। খিষুগুপ্ত চ'ণকা-নীতি 

তাদের মুখে লেগেই আছে । এই বিংশ শতাবীর নব জাগরণের সাড়া 

ত এখনও তাঁদের কাছে গিক্কা পৌছেনি। স্থান বিশেষে, কাল বিশেষে 

পাত্র-ও-অবস্থা বিশেষেই ত বস্তবিচার কর্তে ভবে। তা" হলে “নাগ-লীলা” 

কাব্যে মূল্য নিরূপণ কর্তে হলে ইহার পাঠক ও সমালোচককে পদ্ম নদী 

পার হয়ে, মেঘলা অতিক্রম করে, শিয়াল্দহ হতে রেল ও ষ্টীমারযোগে 

দিনরাত চবিবশ ঘণ্ট। পথ চলে টাটগা যেতে হবে। সেখানে গিয়ে নন্ধান 

নিতে হবে তারক খাবু যে সমাজের লোক সে সমাজের সাহতাচ্চা ও 

কাবা-প্রতিভার দৌড় কতটুকু । প্রায় ৮* বচ্ছরের পুরাণ একখানি 
বাঙ্গল। পদাগ্রন্থে পুথি পাওয়া গিয়াছে । পটায়া থানার 'অস্তঃরগত 

উন্াইনপুরা গ্রামের বৌদ্ধবিহ্তায়ে ইহা খুলিয়া পাওয়া যায়। সম্প্রতি 
ইহ! চাটগা সরে অনাথবাঙ্শার বৌদ্ধ মন্দিরে রাখা তরেছে। চট্টগ্রাম 

বৌদ্ধ দমিতির দভাপতি অধ্যাপক শ্রীমৎ ধন্মবঃশ স্তবির মান্য এই 

পুঁথি সম্বন্ধে আমাকে নিম্নলিখিত স'ব'দ দিয়াছেন মঙ্গলাচরণে গণেশ 

ও সরস্বতি দেবীর বন্দনা আছে। গ্রন্থের নাম 'মঘ1 খমুজা'। ইহার 

রচযঠ়িতার নাম জানা যায় না। ইঠা পয়রও ভ্রিপদীতে লিখিত । 

পুথিখানি সমস্ত পাঠ করলে মনে হয় নিশ্চয় কোম বড়য়া কখিই £হার 

রচয়িতা। পুথথানি প্রাচীন ওঙ্গাঙ্গরে লিখিত। ইন্ঠার এ্ঁতাপিক 

বিশেষত্ব যথেষ্ট | ইহার সাহাযে অ'মর| চাটগা জেলার বৌ ধর্ের 
বর্তমান অবস্থা সনক জানিতে পারি। গ্রন্থখাণি প্রধানত; পাল 

অপদান, সংস্কৃত অসদান, বা! বৌদ্ধ পৌরাণিক গন্প লইয়া রচিত হখয়াছ। 

'ন, ধর্ম, শীল, উপনোথ, পুকুর কাটা, পানীর জলের ব্যবস্থা, বৃ রোপণ, 
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শ্রাস্ত পাস্থের জন্য সুশীতল ছায়ার বাবস্থা, জেদি বা চৈত্া-নির্খাণ 

প্রভৃতি লোকহিতকর কাধ্য ও শোভন-শিল্পের প্রশংসা করা হয়েছে । 
পরবর্তীকালে রচিত ৬পগ্ডিত ধর্দ্রাজ বাবুর র'চত “্ধর্শম পুরাবৃত্ত” এই 

শ্রেণীর গ্রন্থ। “মঘাখমুজার” চন্দ্রণেগর বা সীতাকুপ্তকে বৌদ্ধ তীর্থস্থান 

বপিষ্কা- নির্দেশ করা হয়েছে। চন্দ্রনাথ পাড়ে একটি ঠৈত্য ও একটি 

শীল ফান বা শীলস্তস্তের উল্লেখ আছে। আরও বলা আছে যে এই 

বুদ্বচেত্যে বুদ্ধের দন্তধাতু রাখা হয়েছিল। সেই দস্তধাতু দ্রোণ ব্রাহ্মণ 

হতে নাগরাজ বাস্থকি হরণ করে নিয়ে এস্ছিল। বর্ণিত চৈত্য ৬ 

শীল-কায়ার ভগ্মাবশেষ চন্দ্রনাথ পাহাড়ের নিমে এখনও দেখিতে পাওয়া 

ষায়।' গ্রুতি বংসর এখানে স্থানীর বৌদ্ধরা তীর্থ করিতে আসে। 

কুশীনগর আব্দ্কিত হওরার পুর্বে টাটগার নৌগগদের ধারণ! ছিল সীতা- 
কুণুহ্ব বুদ্ধের মহাপর্নর্বাণের স্থান? গ্রন্থের এই বিবরণ অংশ 

ব্রিপদীতে রচিত হয়েছে। 

“পুর্ববদেশ অগ্রগাঁম চাটগ্রাম যার নাম 

চন্ত্রশিথর সেই স্থান। 

সেই গিরিতে পুণ্য যথ তাহ বা কহিব কত 

পূর্বে ছিল শীলকায়! ॥ 

নিকটে দাবর কুণ্ড অগ্নি জলে প্রচণ্ড 

তাতে স্নান করে নরলোক । 

যেই জনে করে স্নান সেই পাত্র পরিত্রাণ 

্ দেবলোকে যায় নর সুখে ॥ 

আর এক আছে হুদ প্রবেশে পাতাল পথ 

মারুত উঠ এ বহু শত। 



পূর্বে জেদি দিজদানা* কত জাতে আছে জান! 

বিস্তারি না বাঙ্গালাতে কহে ॥ 

দিজদান' পদতলে তথাবাপী পাছে ছলে (2) 
অস্থি সব করে ছিল বাগ*্। 

সিরে 'এক রাখি আছিল উন্ত্র তাহা হরি নিল 

এই কত্ত? জানিল সব নাগ ॥ 

তবে ত বাস্থুকি ফণি ভেদ কার মেদনি 

দজ থাকি দন্ত হরি নিল। 

নিআ। ঙ্গে বাশ্রকি রাজ মনে মন চিন্তে কাজ 

উন্দা ন'মে সেই জেদি দিল ॥ 

সেই ত হইমাছে হৃদ জাঁনে সব শাস্থমত 

আবণেত মমেতর গতি ৪ 0 

বলা নিশ্রয়োজন সে উদ্ধত ভ্িপী পালি মহ:পরিলিক্দানস্থ স্তের 

অবসান গাগা অবঃহ্বনেই চিন হত্ছে। 

পাঁলি জাক্ক, আপদান ৭ বংস সাঁদিহা অবলন্থনে বাঙ্গালার কানা- 

বলার ঢেঠ' তাক বাবুর প্রথম নভে । আগীর চান্টিমা বাণী পুণাশ্লোক 

কাঁলন্দীর সময়ে 5 ভীহা'র অর্পনুকুলো পালি দাঠাণংস ( লঙ্কাগীপে 

বুদ্ধের দুপা প্রন্ঠার বিবরণ বাঙ্গাল কাবাগ্রন্থে পরিণত হয়। 

ইহার রদ"? রাউজান খানার অনর্শত বেতাগী গ্রাম শিবানী জনৈক 

হিন্দ কপি ৬নীলকমল পাদ ইহার নে কটা পুথি বড়য়। সমাজে পাওয়া 
যায় । স্গীর কলি নবীনদের শ্বগ্রামবাসা ফুলচন্্র বড় যা ( প্রকার 

কপ শি ও শ্পা৩০৮ কাপর ০ পপ পর পাল 

* দিঞ্জ দানা. ছভা দ্রোণ। +বাগ্ভাগ। ১ ভম্কহতব111 অমেতর 

+ত-স্ জাসুতের গাঁণ।। 
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নাম ফুল লোথক ) কৃত গদ্য অনুবাদের উপর নির্ডর করিয়াই নীলক্মল 

দাস দাঠাবংশ বাঙ্গাগায় কাব্যাকাঁরে রচনা করেন। ইহা বড় য়! সমাজে 

“তাধু আইং" পুথি নামে স্থুপরিচিত। বড়য়া পরিবারে ইহ! রামায়ণ 

মহাভারতের স্তায় সচরাচর পাঠ কর! হহক্সা থাকে । এই গ্রস্থথানি 

রায়সাহেব ডঃ দানেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভা। ও সাহিত্যের ইতিহাসে 
স্থান পাইয়াছে। বৌদ্ধরজিক। নামক মার ও এ$খানি। বাঙ্গাল পদা গ্রন্থ 

নীলকমণ দাস রাণা কানিন্দীর পোষকতায় রচনা করিয়াছিলেন । ফুল 

লোথকেন প্র চট্রণ বৌদ্ধ মাজে পগুত ধর্মমরা্জ বড়,য়ার নাম সব্ধপ্রথম 

উল্লেখ যোগ্য । তিন সুত্রনিপাতের বঙ্গানুবাদ হ্ামাবতীর উপাধ্যান, 

ধর্ম] পুরাবৃত্ত প্রভাত কয়েক খানি সর্দা ও গদা গ্রন্থ রচনা: করেন। 

তন্মধ্যে নুত্রনিপাতের অনুবাদে তাহার কাব্য প্রতিভার বিকাশ হয়েছে। 

পয়ার, লঘু ত্রিপদী ও দীর্ঘ ভ্রিপদীতে তাহার সমস্ত পদ্যগ্রন্থ রচিভ 

কয়েছে। শ্যামাবতীর উপাখ্যান ধন্মপর্দ অর্থকথ।র পসামাবতী” বস্ত্র 

গদা অনুবাদ মাজ। শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রলাল চৌধুগপীএ “বেদ্পান্তর” ও এই 
শ্রেণীর অনুবাদ গ্র্থ। পালি রসবাহিনীর কতিপয় উপাধ্যান অবলম্বনে 

গুণালঙ্কার মহাস্থবির মহোদয় পয়ার ও ভ্রিপদ্দীতে “ধর্ম প্রসঙ্গ রচন। 

করেন। প্চন্দ্রকুমার জাতক,” “শশাঙ্গ জাতক” প্রসৃতি আরও কতিপর 

পা'ল উপাখ্যান এষ ছুই ছন্দে রচিত হয়েছে । গ্রস্থকার প্রায় সফলেই 

ভিক্ষুক। ইহাদের কোনটাতেই কবিতার গন্ধ দাই। সমগ্র চট্টল 
বৌদ্ধ সমাজে এখনও মাত্র একজন উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গলা কবি জন্মগ্রহণ 

করেছেন। তিনি সব্বাপন্দ বড়য়া। তাহার ৭0৪ 11810 9£ 

£৯514”রু পঞ্ভানুবাদ কবিবগ নবীন্চন্ত্র সেনের (বিচারে এডুইন আর্পেল্ডের 

বিশ্ববিশ্রত ইংরাজী কাব্য অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। কবি 

সববানন্দ তাহার অনুবাদের যুখবন্ধে বলেছেন, "নুন্দর বস্তর ছায়াও/ 
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সুন্দর ।” তাহার এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্যা। তাহার অন্থবাদ-্স্থ 

“জগজ্জেযোতি:” গ্র্থ লুপ্ত "বৌদ্ধ পত্রিকায়” ও লুপ্র গ্রার “জগজ্জেযোতি£ 

পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ॥ ইন1 ছাড়া তিনি সাধারণের পাঠোপ- 

যোগী করিয়! "বুদ্ধ চরিতামৃত'” আর একথানি উপাদের কাব্য রচন! 

করোছলেন। ইছার প্রথম ভাগ মুদ্রিত হয়েছল। বুদ্ধচরিতামুত্ডে র 

পর আমি মনে কপি তারক বাবুর “নাগ-নীলা” এই ন্দাতীম কাব্যরচনার 

অন্যতম প্রচে্টী। কবি সর্কানন্দের সময়ে শ্রীযুক্ত বীরেন্্লাল চৌধুরী 

মহাশর আরাকানী রা'জব'শ অবলম্বনে অ'মত্রাঙ্গার ছন্দে “রাজবংশ” 

কাব্য রচনা আরম্ভ করেছিলেন । তৌদ্ধ পদ্য ৪ গদ্যলেখকগণের মধো 

মাত্র 9৫ চন লো্ের নাম করা যাইতে পারে-পণ্ডিত আনুক্ত গোখিন্দ 

চন্দ্র বড়া) জীমু্ক বাবু বাবেন্দ্রদ্াল নুতন ; শ্ীধুক্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জল 

পিশটন্্র এউা, শ্রীযুজ্গিখাবু অনগ্তকুমার বাধ 
মুদি; খৃতিগাপ বড়ঈ। হ 

বড়্য়া শ্রীযুক্ত ল'ল-বুম!র বড়; এ আমান গরেন্্রনাথ বড়ুয়া! 

বীরেন্দ্রবাবুর “গুণর্ণ মানার? শাঁক গদা প্রবন্ধ ও 'াঁনব্বাণ? শীর্মক 

ছুইটী চতুর্দিখ্পদা কপি বঙ্গ সাহিত্যে শান পাইবার উপযোগী হয়েছে । 

এই রচনাগু ল “'জগজ্জ্যোতিঃ” পাত্রকান্ধ পকাশিত হয়েছে । ম।তলাল 

বড়ুয়ার “কুঞ্তবন” শীর্ষক গীতি কবিতাখানিও মন্দ ২য় নাই 1 ইহাও 

জগজ্জ্যোতিতে প্রকাশিত হয়েছে । বৌদ্ধ জাতক ও অবদান অবলম্বনে 

বর্গভাষা ও সাহিতা কিরূপে পরিপুষ্ট হতে" পারে ইহার দৃষ্টাত্তন্বরূপ 

তারকবাবুর বর্তমান কাবাখানি উপস্থিত করা যেতে পারে। আমরা 
পূব্বই ইঙ্গিত করেছি পালি ভূরিদত্ত জাতকই “নাগ-নীলা কাব্যের 

অবলম্বন । আমাদের একথা বলবার উদ্দেশ্ত যে ই৪1 ঠিক পাপির 
অনুবাদ নহে । কৃতিবাস 'ও কাশরাম দস সংস্কৃত রামায়ণ ও মাভারত 

ন্গাল। অনুবাদ করিতে গিয়া ছুইটা নূন বাঙ্গাল! কাব্য রচনা কার 
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রাছেন এবং বাঙ্গালার সাজ-সজ্জর মধ্য দিয়া অনেক বাঙ্গালী ভাব ও. 

জাতীয় চরিত্রের ছায়া সম্পাদন করেছেন। তারকবাবুর অনুবাদ কাব্য 

সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই বল! যেতে পারে । মুলের সকল কথাই তাহার 

কাব্যে আছে এবং তা'ছাড়া তিনি যেখানেই স্থুবিধা পেয়েছেন সেখানেই 

নেক কৃতিবাঙ্গী ও চাণক্যের নীতিকথার সমাবেশ করেছেন। আদৃষ্ট - 

বাদিতার ছড়াছড়ি । ''হা হোলি” ও যথেই। প্রেমগসের অবতারণা 

ও যে নাই এমন নহে । অনেক স্থলে প্রকৃতি বর্ণনা একঘে:র । 

অনেক স্থণে বৌদ্ধ চিস্তার বিপরীত ভাব ফুটে উঠেছে। মোটর উপর 

তীহার রচনা সরল ও সংধারণ পাঠক্রে পক্ষে স্ুপখাঠা হয়েছে। তাহার 

গ্রন্থের কোথাও তেমন কষ্ট করুনা নাহ, বরং সন্বত্রহ রচলার “ক অবাধ ' 

গতি আছে। 

ভরিদন্ত ভাভক দন মহাজাতত)র অঙ্গ তন | হহাদের নব চার্টীর 

নাম '*রুত স্থপের 'পপাপ্রাকাংর খোপিত আছে ২ বর পুনকিন্ন জাতক 

বিধুর পণ্ডিত জাতক : (২) য+মঝঃকর জাতক -্মগা উদ্নাগ গাতক। 

(৩) জনকো। রাজা পিখপি দেধানমহাজ্নক লাত$। ()মুগ্রপকথূ 

আভক -মুগপকৃথ জাতক্ক বর্তমান প্রত্রতত্ব বর্গণের মতে এই শিলা" 

প্রাকারের নিষ্ঠান কাল খৃঃ পুর্ব ছয় শতাবী। কেহ কেহ মনে করেন 

ইভ1 রাজ! অশোকেব সময়ে; খুঃ পুর্ব ৩য় শতবী.ত নিবি হইয়াছিল। 

অন্ততঃ পক্ষে তথন একটি কাঠের তৈরী প্রাকার ছিল। এঁ প্রলা-. 

প্রাকারে আরও অনেকগুলি জাতকের ছ'ব খোদ5 আছে। এই 

্াস্বর্যযগুলি দেখলে কাল বুঝিতে বৌদ্ধ উপাথ্যানগুলি অশোকের সময়ে 

বিদ্যমান ছিল। কিন্তু নাগ-নীলার অবলম্বল যে তৃপ্সিদত্ত জাতক ইহা: 

অশোকের বনু শতাব্দী পরবত্তী সময়ে বর্তমান আকারে পরিবর্তিত, 

হয়েছিল। এই পরবর্তী জাতক সংগ্রহ বস্ততঃ. একটী জাতকেন্ধ টা; 

রঃ 



গ্রন্থ মাত্র। ইছারই মধো পূর্বের একটি টাঁকাগ্রন্থের উল্লেখ আছে । 

উহ্বারনাম জাতকট ঠকণা | হু£টাই খুন্দক্ষ নিকারের ন্তর্গত জাতক 

: নামীয় পদ আখ্যানসংগ্রহের টীক্াগ্রস্থ। পূর্বতন অর্থকথ! বিলোপ 

পেয়েছে উহা অথব্বনায় প্যবদিত হঙ্েছে। অখব্্নার রচনা কাল 

রচনা! কাল পঞ্চম শতান্দী। ইহ) গপ্ভ ও পছ্যে নিশান । পদ্যাংশ প্রার 

'সমন্তই প্রাচীন আখ্যান সংগ্রহ হতে উদ্ধত। আভমন্বদ্ধ গাথাগুলি 
অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে॥ রচন1। পূর্বে আখ্যানসংগ্রহ এখনও 
ছাপা হয় নাই উহার রচনা! কাল ম.শাকের অন্ততঃ একশত বচ্ছর 

পূর্ব্বের 1 থুদ্দক নিকায়েব অন্ত তম গ্রন্থ চুল্লনিদদেসে এট পূর্বতন জাতক 

বা আখ্যান সংগ্রহের উল্লেখ আছে। সেখানে জাতুকর সংখ্যা দেওয়! 

হয়েছে ৫€** মাত্র (পঞ্চসত জাতক সঠাশি)। এদিকে অখবননায় 

আমরা ৫৫* জাতকের উল্লেখ দেখ । ফুজণল সাফ্কেব সম্পাদিত রোমান 

অক্ষরে ছাপা অখবগ্রনার ৫৪ধটী গাতক আছ, তিনটা কোনও কারণে 

অবর্তমান। অবথখরন। সমস্ত পরীক্ষা কারয়া দেখলে যনে কর্তে হয় 

জাতকের ৫৫* সংখ্যাটা তুল এবং চুল্রুনিদ্দেংস দেওয়া ৫** সংখ্যাই ঠিক 

চীন পরিব্রাজক ফা ঠিয়ান খুষ্ীয় ৪র্থ শঙুকে সিংহলে গিয়া অভয়গিরি 
বিহারের চারিদিকে মাত্র ৫** জাতকের ছবি দেখতে পান। ত' ছাড়ি! 

- আরও একটি বিশেষ প্রমাণ আছে। তাহা এঠ। | 
খামর! উপরে লক্ষ্য করোছ ভতরুত স্তপের শিলাপ্রাকারে দেওয়! 

জাতকের নামের সঠিত অখবননায়দেওর়। নামের গকপস স্থানে সমতা 

নাই। এ শিলাপ্রাকারে একটী, জাতকের নাম দেওয়া! আছ ইসিসঙ্গিয 

আতক। রামায়ণ ও মহাভারতে এই উপাখ্যানের নাম পাওয়। ফা 

: খ্বধা শৃঙ্গ উপাখ্যান । বৌদ্ধ অবদান কল্পলতার গল্পের নাম এবশুর্ষ 

'তক্জবদান। কিস্ত অখ-রশার দে যাক উপাখ্যানটী ভাঙ্গিয়: ছুই ভিন্ন 
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নামে ছুইটী ভিন্্ জাতক করা হয়েছে (১) অলদুসা জাতক, (২) নলিনিকা 

জাতক অঞ্গরা অলমুস। খধ্যশৃঙ্গেছগের জননী এবং নলিনী জনৈক 

রাঁজকুমায়ী যিনি খধিকুমার খধ্যশৃঙ্গের মনোহরনের চেষ্টা! করেছিলেন। 

বোধিসন্ত্বের নাষে গল্পের নাম চওয়া প্রাচীন রীতি । কিন্তু অখবন্ননায় 

এই রীতির লঙ্ঘন করা হরেছে ( এইরূপ অমে ৃষ্টান্ত, উল্লেখ কর যেতে 

পারে। 

অশোকেএ পূর্ববত্তী জাতক বা আখ্যান সংগ্র্ের পুর্বে জাতকের 

তথা খুব অন্কই ছিল (9016£ ০7) সেগু!লকে স্ুত্তস্ত 'জাতক বলা 

যেতে পারে দীঘ, মজ্জিন প্রভৃতি নিকায় গ্রন্থে হুত্তস্ত জাতকগুলি 
বক্ষপ্ত ভাবে আছে। উজাদের মি দশে অধিক নহে । -চুল্ল'নদদোেসে 

হাত্র চারিটী নুতন জাতকের উল্লেখ আছে। ইহাদের নাম যথাক্রষে 

মগপদা'নয় সুত্ৃন্ত (দাঃ নহাপদান ম্নত্তস্ত) : 

মহাম্থদসস্ণিয় সৃতন্ত (এ মহা্থদস্সন হুত্তন্ত) | 

মছ। গোবিন্দর সুতস্ত (এ মহা গোবিন্দ সুত্তস্ত)। 

নঘাদে!বয় স্তৃন্ত মঃ মঘাদেব সতত) । 

এই স্ুতস্ত জাতকগুলি ও বুদ্ধের দেহত্যাগের খস্ততঃ একশত বচ্্বর 

পরবন্তী কালের রচনা । নঙ্গুত্তর ।নকায়ের ধাশ্বিক বগেগ বুদ্ধর 

বর্ণিত মহাগোবিন্দ প্রমুগ ৭ জন পুরোহিতের গল্প আছে। তনম্মধো 

এফটি ও জাতক নহে । কিন্তু দীর্ঘ [নকারে দেখা যায় পুরোহিত মা- 
গোবিন্দের গর একটি জাতক হরে দীড়িয়েছে এবং আর ও পরবতী 
সময়ে ৭টা গল্প ৭টা বিভিন্ন জাঙকে পরিণত হয়। দঘ নিকারের পায়াসি 
স্থুভগ্ে চিত্রকটা কুমার কাশ্তাপ পরলোক আছে। পাপপুণ্যের শাস্তি ও : 

পুরস্কার আছে। 'ম্বর্গ ও নরক আছে, স্বগ 9 মর্তোর মধো সম্বন্ধ আছে ৃ 

ইত্যাদি বিষয় গ্রমাণ করবার জন কিপয় গল্প বলেছেন। ঠিক'সেই.. 
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উদ্দেস্তে একই প্রাকৃত গল্প জৈন উপাঙ্গ রায় পনেণিতে পাওয়া যায়। 
পায়াসি স্ভস্তের রচন। বুদ্ধের দেহত্যাগের কয়েক বছর পরবর্তী । 
আশ্চর্যের বিষয় যে কুমার কাশ্তপের গল্প জাতক সংগ্রহে এবং ঘঅথথবল্নায় 

কতক হয়ে দাড়য়েছে। জাতকের লক্ষণ গ্রধাণতঃ ছুই বূকম (১) 

বুদ্ধ নিঙ্জে গল্প বাপখেন। (২) গল্প শেষে |তনি বপিবেন যে তিনিই 

নিজে পুর জীবনে গল্লের নারক ছিলেন । স্মুন্তস্থ জাতক ও অথবগ্রনার 

গল্পের চার অবয়ব বা অংশ, যথা (১) পচ্চপ্লক্নবথ, বা বর্তমান ঘটনা? 

(২) অতীতবথ, বা অতীত ঘটনা; (৩) বেয়্যাকরণ বা গাথা অংশের 
গছ্ধ তাংপধ্য) (৪) সমাধান বা সনাপ্তি--(ক) ফলভ্াত ও () 

বোধিসন্ত্বের পরিচয় । আাতিক্ণ সঙ্গন্ধে লোকের একটি জম বারণ) আছে । 

তাহাদের 'বশাাস গাহি “ছতে কেবল বুদ্ধেব অভাত জাবের ঘটন। 

বখরণ বুঝায়। কিন্তু চুল্পান দসে জাতক শে বৃদ্ধের অতীত কিংবা 

বর্তমাণ উপখান. মাওকেই নিদেশ করা হয়েক। করিদন্ত জাতক 

আথান-সংগ্রহে কি আকারে [ছিল তাহা পলা কঠিন। শুধু এইটুকু 
নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে উহাতে গাগ্ভর লেশমাত্র ও ছিলনা । উঠ 
আথান বা পদ্ভে কথোপকথন আকারে ছিল। এই শ্রেণীর প্রাচীন 

'আখ্যানগুলির মধ্যে অনেকটা সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতে পাওয় 

যায়। খুব সম্ভবতঃ পাণিনির পূর্ববর্তী বৈশম্পায়ণ ম্াভারতে এইক্দপ 
উপাথ্যান সন্নিবেশিত ছিল। এই আখান গুলি পরধন্তী কাব্য, নাটক 
ও পুরাণের মালমঅলন! | চৃষ্টান্তস্থলে_দশরথ জাতকের পন্ভাংশ রামারণের 
অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৫ সর্গ; মহাজনক জাতক ভরধনুভঙ্গের ভিত্তি; 
বানরিন্দ জাতকেব ন্যায় আঘথ্যান অবক্ম্বনে সুন্দর কাবা রচিত) সমা- 
জাতক অন্ধকমুনি আধ্যানের ভিত্তি শ্বকুপ | 
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ভূরিদত্ত জাতক কিংব| তারকহাবুর নাগলীল! পাঠ করলে দেখ! যাবে 

উপাখ্যানটা কয়েকটা থণ্ডে ব1 কাণ্ডে বিভক্ত (৯) বর্তমান বস্ত- 
প্রস্তাবনা ; (২) নগরখণ্ড আদি বিবরণ ইত্যাদি। জাতকটা বেশ 
ঘটনা বছুল। ইঠাতে অনেক এঞঠতিহাদিক তা নিহিত আছে । কালী- 

রাজ ব্রঙ্গদত্তের সহিত যমুন! ও দক্ষিণ সনুদ্রবাপী নাগরাঞ্জাদের পরিণর 

সম্বন্ধই ইহার মূল ঘটনা । ইহাতে ঢুইটী নাগরাজোর উল্লেখ্যে আছে। 

একটি অবস্থিত ছিল যমুন; ও দক্ষিণ সমুদ্রের মধ্যবপণী স্থানে; আর 
একটি ছিল যমুনার মধোই । হিমালয়ের গক অতশ দ'ক্ষণ মহাসমুদ্রের 

নিকউবন্তী !ছণ। এই সমুদ্র যমুনা তইতে খুব দুরে অবস্থিত ছিলন!। 

এই সমুদ্র ঠিক আ+ব সাগঃ কিনা সন্দেহ স্থল ছাতক বর্ণত নাগগু'ল 
না সাপ, না মানুষ, না দেখত, অথচ সবঙ্ট | সমুদ্র ও যনুনার তীরে 

নাগ কন্টাদের লীলা পড়ই কৌডুকারহ  শুশির অন টউলার, ধ্যাণার 

ধ্যান ভঙ্গ কর! নাগকন্তাগণর লীলাক্ষেত্র বমুনা এবং বমুনাতীরইত 

পরে বৈষ্ণণশী বুন্দাথনলাপার স্থান হয়ে গীাড়িয়েছে। নাগরাজ কন্তা 

বিধবা হয়ে ও পুনরায় গ্রেমকের সন্ধানে, ন্দামীর সন্ধানে প্রভুর সন্ধানে, 

এক বনমাঝে 'বিচতণ কারে এবং গোপনে গোপনে তপসের জন্য ফুলশষ্য। 

পেতে যায়। না জানি রাধারুষ্ণ ও বুন্দাবনলীপার পশ্চাতে কিষক 

অদ্ভুত আর্ধ্য অনাধ্য সমাজ ব্যাপার আছে। অসম্ভব নহে যেনাগ 

ষক্ষগুলি কতক গুলি মনুষ্য জাতি বিশেষ, অনার্ধ্য বটে । যমুনার তীরে, 
রমুদ্রের তীরে তাদের বাস ছিল। হয়তে! তাদের মধ্যে নাগপুজা, যক্ষ- 

পুজা প্রচলিত ছিল। তার! সাপই হউক্ত কিংবা মানুষই হউক, কিংব1 
অপদ্দেবতাই হউক, ভূরিদত জাতক বলে তাদের যেমন শক্কি ও মাগ্নাবল 

ছিল তাতে ব্রহ্মদত্তের স্তায় প্রতাপশালী কালীরাজ ও যুদ্ধে তাদের সঙ্গে. 

পেরে উঠত না। কিন্ত আখ্যাণে মূল উদ্দে্ঠ প্বতস্্র/। ইহার উদ্ধেশ্ী- 
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ঠিক নাগ-লীলা বর্ণনা করা নয় । ইছাতে নিষাদ ব্রাঙ্গণের অর্থলোলুপতার 

ক্ষখাআছে। যোটেও উপর দেখান হয়েছে, যাদের যে আমরা নাগ 
শ্বাজ্জিক ব্রাহ্মণের অর্থ লোলুপতার কথ! আছে বলি, সাপ হপি' বক্ষ 
_স্াক্ষস বলি, মায়াবী বলি, আচার ভ্রষ্ট বলিয়। নিলা! করি, অনর্ধ্য 

 স্বলিয়। তুচ্ছ কবি, তারাও বৌন্ধ ধর্মের সারা পেলে, ধর্ম বলে, 
চরিত্র বলে অনেক ব্রার্শণ বূপী অর্থগৃ্ন ও নিষ্টগ স্বভাব ব্য &.৭ 

শ্রেষ্ঠ হইতে পারে । সব চেয়ে আধ্যানে দেখবার জিনিষ ব্রাঙ্ধণা ও 

_বোদ্ধধর্থের দন্দ। ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করে, ধাতা, বিধাত" বঞ্ণণ, কুবে, 
সোমযম, চন্ত্র,হুর্যের উপাসন। করে, অগ্নি ছোত্র করে, কথায় কথার 

শাপ দেয়, স্বৃতি রচনা করে ক্ষত্রয় 'ব্রাঙ্ষণ, বৈশ্য, শুদ্র চারি 

জাতির কার্ধা 'নর্দেশে করে, কিন্ত মূলে সন স্বার্থ, 
উদর পৃত্তি, দক্ষিণা ও চাল কলা। তাদের ঈশ্বর বিশ্বাসের 

মুলে আছে স্বপ্রাধান্য, স্বার্থ ও নিটুরতা। যদি ঈশ্বর ব্রহ্ধা, স্থষ্টি কণ্ঠ। 
বা ভূপতি হবেন, তবে তিন জগতে এত অলক্ষ্ী স্থজন করবেন কেন 

তবে তিনি জগতের সবাইকে সুখী করলেন না কেন ? তবে জগতে এবং 

মায়া, হিথা ও অধন্্ কেন ?কম্বোজী বা তিববতীরা কীট, পতঙ্গ, সাপ, 

বে, মা'জ সবই তথায়, আর যঞ্তিক ব্রাহ্মণের] যক্তে বিস্তর গ্রাণীবধির 

ব্যবস্থা দেয়। যদি ঘঙ্ছে বলি দিলে পশ্দিগের মুক্তি হয়। তবে ব্রাহ্ম- 

পেরা নিজকে বলি দিয়ে পর্গে যেতে চেঠা পায়না কেন* উত্যাদি 

লৌকিক যুক্তি দ্বারা যাগষজ্ঞের অসারতা, জাতিভেদের নিষ্ঠুরতা, অন্তিকা 

বা ঈশ্বরবাদের স্থল বার্ধপরত' নিহিত আর শ্রমাণ করা হয়েছ। 

এই লৌকিক চিন্তা দ্বারা আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে। আমর। 

ভারদন্ত জাতকের পরে মশ্বঘোষের “বজস্ুচি ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক 

সরোহবন্ে র সহঙ্জায়াহ পঞ্রকার নামোল্পেখ করিতে পারি। অশ্বঘোষের 

ৰত্তস্থচির যুক্তিগুলি গ্বজুহুচিকা উপনিধদে* দেখিতে পাওয়া যায়। 
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উপরে উক্ত প্রাচীন. ও আধুনিক বৌদ্ধগ্রস্থরাজির প্রমাণে আমরা বলিতে 1 

পারি য়ে বৌদ্ধধর্মের ভিতরে যুগে যু অনেক পরিবর্তন চয়ে থাকিলেও 
সুল চিন্তার ধারে একই আ/ছে। বাঙ্গাল! দেশের বৌদ্ধেরাও একবাকেন 

ঈশ্বরবাদ, যাগযজ্ে ও জাতিবৈষমোর বিরুদ্ধে আপত্তি করোছ। মহা. 
মভোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্্রীর «বৌদ্ধগান ও দোহার” ভূমিকা হইতে 
বৌদ্ধ সহজিয়া! মত নিলে দে ওয়: গেল। 

সরোরু পাদের ফধৌহাকোষে এবং অন্বয় বজের টীকায় ষড়দর্শনের 

খণ্ডন 'মাছে, সেই ষড়দর্শন কি ক? তরঙ্গ, ঈশ্বর, অচর্হৎ, বৌদ্ধ, 

পোকায়ত ও সাঙ্খা। জাত ত্দেদ উপর গ্রন্তকারের বড় রাগ। 

তিন বলেন.-__ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হটর়ছিল ; বখন হইপ্নাছপ 

তখন হইয়াছিল এখন ত অন্ঠেও সেইরূপ হয় ব্রাহ্মণও সেইরূপ হয়ব, 

তবে আর আর ব্রস্্রণহ্ কিল কি করিম্না? যদি বল সংস্থারে ব্রাহ্মণ 

তম তব চগালকও সংস্কার দেও, যে ত্রাঙ্গণ হউক । যদি বলবে 

পড়লে ব্রা” হয়, তারাও পড়ক। আর তারা পড়েও ত; ব্যাকরণেত্ 
মখো ও বোদর শব আছে। আর আগুণে |ঘ দিলে বদি মুক্তি হয় 

তবে অন্ত লোক দিক না। হোম করিলে মুক্তি বত হোক্ ন' হোক্ 

ধাননায় চক্ষের পীড়া ভন্স এইট মাত। তাহা] ব্রহ্ধজ্ঞান ব্রহ্ধজ্জান কলে। 

প্রথম তাহাদের স্ণক্ৰ তেদের সন্ভাত নেই, আর অগ্ভ তিন বেদের 

পাঠও সিদ্ধ নহে, স্তরাং বেদেরই প্রমাণা নাই । বেদ ত আর 

পরমাথ নয়ঃ (বদ ত আর শন শক্ষা দয় না, বেদ কেবল বাজে কথ! 

বলে। 

যাহারা ঈগর ধন্ম মানে, আহাদের সম্বন্ধে সরোরুহ বজ্ব বলেন,--. 

ঈদ্ধরপতারণেরা গায়ে ছাই মাখে, মাথায় জটাধরে, প্রদীপ জালিয়। ঘকে। 
বলিয়া! থাকে, ঘরের ঈশান কোণে বগিয়া ঘণ্ট: চালে, আসন করিয়া 
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বসে, মিট মিট ক'রে .কাণে খুস খুস করে ও লোককে ধাধা দেয় 
"অনেক প্রণ্তী” «মুণ্ডী* এবং নানা বেশধারী লৌক এই গুমর মতে 
চলে, কিন্তু ধন কোন পদার্থ ই নাই, যখন বস্তই বস্ত নয় তখন ঈশ্বরও ত 

"বস্ত তিনি কেমন করিয়া থাকেন। ব্যাপকের অভাবে বাপা আনিতে 

পারে, না। বলিবে কর্তা বলিয়া ঈশ্বর আছেন, যখন বন্তই নাই তখন 
বীর কি করিবেম? 

1 ভারতবর্ষ বৌন্ধদের পক্ষে শ্মশান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। 
বৌদ্ধ প্রতিহ।সিকতে কাপালিক সতেঙ্গ হহে:ছে। ভগ্র মন্দির, ভগ্ন 

স্তুপ, ভগ্ন স্তত্ত, ভগ্র মূর্ভ, ভগ্ন পুথি একত্র করে বোদ্ধ ধতিহাসিককে 

তাহার গলার মাল' গঁণতে হয়েছে । বৌদ্ধ কীর্তির ভগ্রবিশেষের মধ্য 

দিয়ে তীকে লুপ্ত বৌদ্ধ বিপুন করায় ইতিহাস, তগ! ভারতবর্ষের সতীতই 

ইতিহাস খুজে বারকন্তে হস্থে অক্ঞ বৌদ্ধ তার মাতৃভুকিতে পর- 
দেশী হয়েছে, কিন্তু নকল বৌদ্ধ গ্রন্থেই বলা হইয়াছে এই পুন্য ভূমি 

জন্প্বীপ ভিগ্ন অন্য কোন দ্বীপ, অনা কোন দশে, বুদ্ধ জন্মায় না। 

তারক বাবুর কার্যে সেই আপ্পক্কার কথা বাক্ত হয়েছে। তি'ন 

প্রস্তাবনার অপিতেই বলিয়াছেন । 

সংবশ্রেষ্ঠ জঘ্ুৰীপ ভূবনের নাস্তে 

জননী ভারত বর্ষ যে দ্বীপে বিপাঙ্জে 

কোথ। তুল্য তার সনে অমর নগ্নর, 

যাহার প্রভায় দীপ্ত ব্রন্ম,ও নিকর 1 

বে ভারত জ্ঞান শর্দি £তাভার খন, 

ষার নাম খ্যাত ধিখে বদ্বপ্রনণিনা । 

পরসনে যার পুভ কনামাত্র জান) 

দেব বন্ধ নর যক্ষ লে নিরবাণ: 
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এই নেই--পৃথিবীর গৌরব কেতন ) 
পবিত্র ভারত-ভূমি শাস্তি প্রসবন |” 

তারক বাবুর নাগ.লীলার রচনা সম্পূর্ণ আধুনিক ও সর্বোৎকৃষ্ট না 
হোক. কিন্তু ত'হার চেষ্টা নিরর্থক হয় নাই । বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের 

শ্রীবুদ্ধি সাধনের চেষ্ট। £দেশের বৌদ্ধ শিক্ষিত মাত্রের করা বর্তব্য। 

কেন না, এই ভাবা ও সাঠিতোর অতীত ইতিহাস আমরা যতটুকু জানি 

বৌদ্ধ সনিয়া মতের গান ও পৌোভাগুনিই ইহার প্রথম নিদর্শন । 

উড়িষ] দেখে € মমাধন্দ্র পন্থা বৌদ্ধকবিদের রচিত “শৃন্ত-সংভিতা? 

'যাশামতী মলিকা” শ্রাতি গ্রন্থই উড়িয়া শাষা ও সাহিতের প্রথম 

সমুজ্জল রেখা । £ইরুপ নেপাল, তিকবন, কাশ্মীর; গান্ধার, তুক্বণস্থান, 

সিংহল, শ্যাম, ব্রঙ্মদেশ, যে দেশে বাই না কেন, দেখিব বৌক্ষগ্রস্থরাজি 

এবং ইহার অন্ব'দগ্রলঈ তত তৎ দেশের জাতীয় সাহিতোর ভিত্তি। 

আমি আশা কর তারক বাবু চেষ্টা করিছে ভবিষ্যতে তীহার কাব্য 

প্রতিভার আরও বিকাশ করিতে পারিবেন। প্রকৃত কবি মূলে ভক্ক 

ও সাদক। তাহার কাংব্যর অনেক স্থলে এই ভক্তি ও সাধনার পরিচয় 

আমি পেয়েছি। তার ব্রচনার মপ্য দিম্না মাঝ মাঝে যে আদ্শ 

জগতের কল্পন' পপ্স্ফুট হইয়াছে শাহার পশ্চাতে সুদীর্ঘ মানব চিস্তার্ 

ইতিহান আ'ছ। তিনি যমুনার শোত। বর্ণনা করিতে গিম্বা বলিয়াছেন £ 
অপরূপ শোড। অতি মনলোভ। 

ভারতে যমুনা নদী 

ছয়ধত সেথ' বিরাজে সর্বথ! 

সমভাবে যথা বিধি 

তাহার ছুকুলে প্রন্কৃতি মা পেলে 

আপন সম্ত্রাঞ্য লয়ে) 



১৯ 

সা সে অমৃত ঠাই নিরানন্দ নাই 
মলয় আনন্দ বঙ্ে। বিবি 

জীব জস্ক যত নি 

চা সবাকার প্র ভাব আনে ভ্াতভাব 

মরি কি মাধুরী ঝরে। 
সিদ্ধিরস্ত সুতমন্ত 

খপ এ, ডয়। এজ, এীবেণীমাধব বড় 
লিকাতা, বিশ্ববিদ্তাল 

- ৫৯ অক্টোবর, ১৯২১ 



নাগলীলা। 

ডভ্রঞ্রহ্ন হলন্স। 

বুঘধ-বন্দন। | 

নঙি দাস, পদান্থুজে তব ভগবন ! 

জন্ম জরাঁবাধি মৃত্য বিদ্ব বিনাশন। 

যায়া মোহ সংসারের ডুবি প্রালোভনে, 

হারা"য়েছি তোমা হেন রত্ব অতলে । 

অসার সংসারে সার তুমি যে কেৰল, 

নিত্য সত্য তত্ব সু্তি-জ্যোতিঃ নিরমল | 
ভূমি ষে সবার বাঞ্ছ। ব্রহ্মাদি অমর, 

অনাদি অনস্ত ভুমি ভ্রিলোঁক ভিত্তর। 



নাগংলীল।। 

যেষা করে যেয! বলে ভরসা তোমার, 

পরাভব তব-ভব তুমি ভব-সার। 

ভব পতি ভব গতি ভবের শরণ, 

তোম! লাভে ছিন্ন হয় ভবের বন্ধন । 

একমাত্র তোম। ভিন্ন গতি অন্ত নাই 

ভব-ঘুরে ধত জীব তোম! নাহি পাই । 

বুঝেও বুঝে না মল দেখেও দেখেলা। 

'অবিদ্যা ছলন1 তাহা বুঝিতে দেয় না । 

আধার হইতে ক্রমে গভীর আধারে ; 

ভূলা'য়ে ফেপি'ছ মোরে কুহক-গহবরে | 

নীচ হ'তে নীচস্তরে এসেছি নামক) 

উদ্ধারিতে তব-জেণাতিঃ দাও প্রকাশিক়্া | 

লাভালাভ, যখাধশ, নিন্দা, প্রপংশ্াথ ) 

সুখ হুথ অইবিধ ধর্মের ঘায়। 

ইতস্ততঃ ঘুরি ফিরি অস্থির হইয়া 
হাহাকার করিতেছি জগচ জুড়িয়। 

তোমার বিলা'ব হৃদি দেযতন নাই । 

বশমান তরে প্রাণ বাকুল সদ'ই। 

অনিত্যের তরে নিতা করি কত শ্রম; 

নিত্য সত তব পদে কিন্তু নিত্য শ্রম । 

আমার, আমার --আমি ! এই অহমিক1; 
চিত্তের আধারে সুধু পূর্ণ বিভীবিক। 
অনিতোর আশে মন নভাতেগে ধার; 

তাহাকে নিরস্ত করা বড়ই যেদায়। 



প্রথম পর্গ।॥ 

ষড়রিপু সদ! মোরে অনিত্যের দেশে 

রাখিতে প্রধলতর যতন প্রকাশে । 

কামিনী কাঞ্চনে সদা আসক্ত এমন 3 
কেমনে হইবে নাথ ! তব দরশন 2 

আমি যে তোমারি গ্রভু দয়ার ভিখারী ; 
তোমারি করুণা শুধু সম্বল আমারি। 

নিতাকে ছাঁড়িয়। করি অনিত্য-সাধনা ; 

সেই সাধনায় লাভ ছুরস্ত বাসন! । 

বাসনা করিয়৷ লাভ শুধু ছখ পাই, 
স্থথের একটু লেশ তাহাতে যে নাই। 
প্রাণ চান্ন স্থথ শান্ঠি প্রীতি, ছখং-লস্ ; 
তোমা বিনা কভু তাহা পাইবার লয় । 

তাহ1 প্রভু তব কাছে রয়েছে গোপন; 

মনুতের নহে তাহ! হ্থরগ শোভন । 

অলৌকিক ধন সেই কর মোরে দান, 

বড়ই বাসন। গ্রাণে দিই তারে স্থান । 

অটুট অক্ষয় তাহ! ধ্বংস নাই তার; 

চিরুস্থির মধুমক় সুধা পারাবার । 

সংসার-বিষদ-হ্থুথ বড় বিষময়, 

তুমিই কেবল প্রভু চির শাস্তিময়্ ৷ 
শুভমতি কর দান ওগো! ভগবান; 

তোমারি চরণ যেন নদ? চাহে প্রাণ। 

কাম, ভব বিভবাদি তৃষ্ণায় তৃষত ; 

বাঁদন1 বিষয়-বিষ পানে ধী-বিকৃত । 



মাগ-লীলা। 

এ সকল ছিন্ন করি, এমন শকতি ; 

কোথ! পা”্ব তুমি নাহি দিলে লোকপতি ? 

তুমি প্রভু দয়াময় করুণ! সাগর) 

শাস্তির আধার তুমি অমৃত নিঝর। 

অনাথের নাথ তুমি বিপদ বারণ ; 

আশ্রিতের সথ! তুমি জগত -তারণ। 

প্রাণের সুহৃদ তুমি ছুঃখের সম্বল 3 

জীবনের লক্ষ্য তব চরণ কমল। 
পাপীর শরণ তুমি ছুর্বলের বল; 

শমন দমনকারি সুন্দর শীতল । 

শোকেতে সান্তনা তুমি নয়নের মণি; 
হৃদয় মাঝারে তুমি অমূতের খনি। 

অশান্তির তাপে তুমি শাস্তির মলয়; 

ংসার গরল মাঝে তুমি সুধাময় | 

তুমি স্থখ তুমি তৃপ্ডি চির সুমধুর 

জন্ম জরাতীত তুমি, তুমি শাস্তিপুর । 
জ্তান তুমি, প্রজ্ঞ! তুমি, তূমিই বিবেক, 

তুমিই সকল খিভু সবে মিলি এক। 
তোমার প্রকাশে হয় ভ্রিলোক গ্রকাঁশ:; 

তোমার বিহনে পুনঃ সব হয় নাশ। 

তূমি মাত্র অদ্বিতীয় সর্ব শক্তিমান; 

আদি অস্ত সব তুমি ওগো! ভগবান । 

ব্রিলোক বাঞ্চিত তুমি পুজ্য সবাকার ; 

কোটী কোটী নমস্কীর চরণে তোমার । 



পথম সর্গ। 

প্রত্তাবনা । 

সর্বশ্রেষ্ঠ জন্দুবীপ ভূবনের মাঝে 

জননী ভারত বর্ষ যে দ্বীপে বিরাজে । 

কোথা তুল্য ভার সনে অমর নগর, 

যাহার প্রভাক় দীপ্ত ব্রহ্গাগড নিকর । 

যে ভারত জ্ঞান, শক্তি প্রতিভার খনি, 

যার নাম খ্যাত বিশ্বে বসু প্রসবিনি ! 

পরশনে বার পুত কণামাত জ্ঞান 3 

দেব ব্রঙ্গ নর যক্ষ লভে নিরবাণ । 

এই সেই পৃথিবীর গৌরব কেতন; 
পবিত্র ভারত-ভূমি শাস্ত-প্রঅবন। 

এই খানে জনমিল যত ভগবান; 

দ্রঃখক্রিষ্ট প্রাণিদের হঃথ অবসান । 

চতুরার্ধা সত্যধন্ম জীবের কল্যাণে, 

অমির ছুন্দুভিনাদে নাদিল এখানে । 

বত যত মহাবীর ভবে উপজিিল; 

সবাই 'এদেশে আসি জনম লভিল। 

যেহেতু মানব আদি যত জীব গণে; 

তারিতে তরণী লয়ে আইসে এখানে । 

আনব পবিত্র কুল, যুকতি-সঙ্গমে ; 

স্বরগ নরক ছুই জীবন সংগ্রামে । 

উপনীত হয় জীব এই ভূমগুলে ; 
কম্মক্ষেত্র এই সেই ভারতের কোলে । 



_নাগ-লীলা। 

ধখন দেবতা ব্রহ্ধা ইচ্ছে নিরবাপ ; 

অথবা! আপন কন্ম হ'লে অব্সান। 

তখনি হেথামস আসি জন্মে দেবগণ ॥ 

মুকতি পরম ধন করিতে অর্জন । 

কৃষক উত্তম জমি উত্তম কষিরা ; 

নানা] বীজ তাহে যথা দেয় নিক্ষে পিয়া | 

স্থবীজে সুফল ফলে কুবীক্তে কুফল ; 
বীজ অনুযারী যথা ফলে তার ফল । 

সেইরূপ এ ভারত ভুবন ভিতর 
জীবদের কনম্মক্ষেত্র বলে অন্তত র। 

স্থকন্ম কুকর্ম হেথ উভয় প্রধান 3 

তাদের সঙ্গমে জীব সদ1 ভাসমান; 

এক দিগে পুর্ণ শাস্তি পুর্ণভার দ্বার 
বিনিমুক্তি, অন্যদিকে নিরয় অপার । 

যাহার যোদগে ইচ্ছা সোঁদগে প্রয়ান 

কল্ম অনুযাক্গী গতি নিয়তি বিধান । 

এ কারণে দেবগণ কন্মচাত হলেও 

কম্ম হেতু কম্মক্ষেত্রে জন্মে এ ভূঙলে। 

হেথায় সুকন্দ্ধ লভি কুকর্ম ত্যজিয়া; 

দানশীল পুণ্য কার্যে নিরত থাকিয়া । 
অবশেষে বিদর্শন ভাবনার ফলে; 

জনমের হাত মুক্ত হয় কুতুহলে। 

হেথার কল্লাস্তে কিৎব। আরভ্ভের নে) 

জীবের আরুর হাস বৃদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে। 



প্রথম সর্গ । 

কথন নরের আয়ু অসংখ্যক হয়; 

আবার কখন আসি দশে উপজর | 

চঞ্চল তটিনী জল-_বজু্গী যেমন: 

ততোধিক সুচঞ্চল তাদের জাবন। 

একারণে জন্ম মুত্যু বিধম বাহনা ; 

সঙ্জে সবার হদে সদ! যায় জান।। 

অন্য তিন দ্বীপে কিন্ত এইবূপ নয়; 

তা”দের জনম মৃত্যু 'নর্দিষ্ট সময়। 
একই নিয়মে আপি জন্মে ধরাতলে ; 

একই নিয়মে যায় আর়,শেষ হ'লে । 

স্বাস বৃদ্ধি তাহাদের নহে কধাচন; 

আদিতে যেমন তাঁর অস্তেও তেমন। 

দান ধ্যান করি, শীল রাক্ষ সঘতনে ) 

দেব ব্রহ্ম লোকে জন্মে কম্ম অবসানে। 

জন্ম মৃত্যু বিষময় তৎ আবর্ত-ন ; 

কভৃদেব কতুতব্রঙ্ধ কু নর সনে। 

কম চক্রে ঘুরে ঘুরে মুকতি না গেয়ে) 
অবশেষে এই দ্বীপে জনমে আ'সযে। 

সমাক্ সম্বুদ্ধ, বুদ্ধ অরহত গণ; 

অসংখ্য অসংখ্য কত সাধু সুধীজন। 
একারণে জীবদের মুক্তির কারণ ; 

এদেশে আসিয়া করে জনম গ্রহণ । 

ষড়খাতু ভ্রাতৃভাবে বিরাজে এখনে; 

স্থথ হখ সমভাবে জাগায় পরাণে। 



 নাগ-লীল। 1. 

সুখে-ছুখ, ছখে-স্থুখ ইতে উপজয় ; 

নিত্য মানবের হুদ্দে জাগে বিপর্্যস্ | 

জন্মিলে মরিতে হবে মরিলে জনম ; 

ৰুঝিয়া মানবগণ আচবে ধরম । 

এসকারণে এই দ্বীপ শ্রেষ্ঠ অবনীতে ; 

কোথাও এমন স্থান নাই সীম! দিতে ৷ 

আন্ত হ”তে পঞ্চবিংশ শতাব্দির আগে, 

খন সমব্ড বিশ্ব বুদ্ধ-০প্রমে জাগে। 

হথিংস। স্েষ নাল্ডিকতা নিচ্টুর আচার; 
জাগিতন। পরম্পর হয় মাঝার । 

জ্বদয়ের সঙ্কীর্ণ ত1 নীচত। ভূলিয়া 

লৌকিক অলীক যত কুকম্ম ভাজিরা। 

নম মরণ হাত এড়া-বার তবে ; 

পুণ্য কম্প অনুষ্ঠানে রত সদা নরে। 

লোভ, দোষ মোহ আদি অকুশল চস্ক ; 

বড়বিপু প্রলোভনে দহেন। হৃদয় ৷ 

ক্ধ্যোদয়ে তামলীর তমসান্র সন্ত ও 

দিগাজরে পাপ-ছাকা হল অপস্যত | 

পেব, ব্রহ্ম, নর, যক্ষ, অনুর, কিরন; 

পিশাচ, তিষ্যগ যত ভুচর খেচর। 

সন্ধম্ম বিমল জ্যাতিঃ লভি জীবগণ ; 

নিত্যামৃত পানে হত আত্ম বিল্সলণ | 

সবার একই আশা একই শরণ 3 

একমাজ লক্ষ্য জীবের মুকতি গ্রহণ । 



প্রথম সঙ | 

সংসার কুহক ক্ষণ-ন্গখের আশয়ে 

থাকিত ন৷ নরগণ মুকতি ভুলিয়ে । 
শমনের নির্দয়তা নিষ্ঠুর আচার 5 
কল্পনায় হদি মাঝে জাগিত সবার । 

সংসার অনিত্য বলি ধারণ! হুইন্ত ; 

আবাল বনিত' বৃদ্ধ ধরমে মাতিত। 

বাহার বিমল এই জ্যোতিঃ নিক্ষপম £ 

জীবের মুকতি পথ প্রধান ধরম। 

সেই সে পরম গুরু ভবের কাগারী ; 

বাহার চরণ-রজ মুকতির তরী। 

অনাদি অনস্ত প্রভু করুণা সাগর ; 

জীবের মঙ্গলে ভ্রমি দেশ দেশাস্তর । 

সংসারের তাপ ক্রি যত ভীবগণে, 

প্ুদানি অমিয় ধম্ম শাস্তি বরিষণে । 

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হাঝে আনস্ত পরাণি ; 

হত হইতে ক্ষুদ্র পিপীলিক! শ্রেণী । 

সয়া, ক্ষমা, মৈত্রী ভাব জাগাইল প্রাণে 

আয়শঃ হিংসিতে একে অন্তে নাহি জানে । 

নিজ নিজ পুণা কার্যে রত জীবগণ; 

ভেদ জ্ঞানে নাহি কনে নাসিকা কুঞ্ধন। 

একারণে জীবগণ মরণের শেষে; 

অজর আমর পুরে উপজে হরিষে। 

শমন-শাসনপুর্রী পাতকী-চারণ ; 

ক্রমে ক্রনে হীন হবে নিরয় ভূবন । 



নাগ-লীলা । 

আবস্ভীর জেতবন প্রসন্ধ বিহারে ; 

বঞ্চে সে সমক্স প্রভূ হরিষ অন্তরে । 

অনাথ পিওদ নামে শ্রেষ্ঠী একজন ; 

মহাধন মহভোগ ধার্মিক সুজন । 

শ্বর্ণমুদ্রা ছিয়নববহই কোটি করি বাম; 

রমণীয় বিহার সে প্রস্তুত করম । 

ধনে মানে কারুকাধ্যে  কংল। বিস্থাততে ; 

০োথাও ছুইটী আর নাই অবনীতে। 

প্রভুর বিহাপ হেতু রম্য-সে বিহ্বাপ ; 

দান করি দিয়াছেন চরণে শাস্তার | 

একদা পুণমা ধিনে পাতকী তারণ ; 
সমবেত পারষদ্দ করি পদার্পণ । 

বুদ্ধবংশ পরম্পবা প্রথা অন্যায়, 

ধন্মাসনে বসি চিন্তে মুকা শ্রপায়া 

বুদ্ধগণ ইহ1 ভাবি উপদেশ করে? 

সময়, বিষন্, পাত্র-্রিবিপ বিচাবে। 

ধন্ম, উপদেশ-কাপ বিষদ্ প্রধান ; 

হইয়াছে কিনা তার সময় এপন। 

তার পর কি বিষস্ত্রে বলা যুক্ত হয়; 

কোন কথ। বলিলেই হবে ফলোদয়। 

দাল, শীল ভাবনাদি ; আদীনব কাম--_ 

স্বর্ণ কথা, মোক্ষকথা, সকাম. নিফাম । 

উপস্থিত আছে কিশ! তেমন সুজন ; 

যা'দেরে প্রদানে ধন্ম মঙ্গল সাধন। 



প্রথম সর্গ | ১৩. 

অথব] আগত সজ্ঘে কোন ধর্মদানে ; 

বুঝিতে সক্ষম আর প্রীতি পাবে মনে । 

ইত্যাদি বিষ তিন ভাবি অবশেষে ; 

বুদ্ধপণ পরিষদে বন্দ উপদেশে। 

বাহাদেরে লক্ষ্য করি ধন্ম প্রদ্দানিবে + 

সভায় তা'দের সনে বুক্ধ আলাপিবে। 

আমাদের ভগবান সে দিনও তেমন ; 

প্রজ্ঞান্ত্রে হেরিলেন সবাকার মন। 

তহপব তথাগভ লকল জানিস ; 

দায়ক দাক়িক! গণে কিল! ডাকি? । 

“প্রি মম উপাসক উপাসিকাগণ ; 

করেছ কি উপোসথ তোমরা গ্রহণ ! 

হা প্রড় বলিয়া! দিল সকলে উত্তর ; 

মছহাসি প্ুনরপি বলে অনুত্তর । 

মাদৃশ আচার্ধা শ্রেষ্ঠ বু'দ্ধর সদনে ; 
উপোসথ করিতেছ আনন্দিত মনে । 

ইহাই অত্তাস্ত লাভ ভবে €তামাদের ; 

বুদ্ধের সাক্ষাৎ-অতি হুল্রভ জীবের । 

মম উপদেশে থাকি শুচিশাস্ত মনে ; 

পুণা ক্ছ্ে ব্ুত বট আদিষ্ট জীবনে। 

গুরু বিহনেও কিন্তু পুর্ব বিজ্ঞগণ ; 

করিতেন জ্ঞান বলে সন্ধশ্্ পালন” । 

ইহ বলি ভগবান নীরব হইল 3 

পরিষদ বৃন্দ পুল কহিতে লাগিল । 



৯. নাগ-লীলা । 

“ওহে প্রভ্ ভগবান অনাথ জীবন ; 

মোহ ক্লেশ পাপ তাপ বিদ্ব বিনাশন । 
অনাথ- শরণ প্রভেো অনাথ পালন! 

ক্ুপায় সবার কর বাসনা পুরণ । 

অজ্ঞাত মোদের দেব অতীত কাঠিনী ; 

কিবা দেই কথা কহ কর্ণ ভরি শুনি”। 

প্রার্থিত হইয়! বুদ্ধ তাহাদের হ'তে) 
অমিয় বীণাব স্বরে লাগিল কহিতে। 

“শুন শুন ভক্তগণ সে অপুর্ব কথা; 

কহিব অতীত জন্ম মধুর বারতা । 
বাহ? শুনে তাপিতের তাপ হয় শান্ত; 

ভব-জ্বাল। ভূলে যায় পাষণ্ড ছর্দাস্ত 1 
পৌর্সনস্ত চাঞ্ল্যাদি করি পরিহার ১ 

প্রফুল হদস্সে তবে শুন একবার” । 

আদি বিবরণ । 

অতি পুরাতন কালে বারানসী ধামে ; 

রাজ্য করে যবে গাজা ত্রহ্মদত্ত নামে । 

'তুল প্রশ্বর্ধ্য পতি ধরণী ঈশ্বর ; 

শান্ত অচঞ্চল ধীর পণ্ডিত প্রবর। 



প্রথম সর্গ॥ 1 শক 

প্রাচীনের নীতিগত প্রথা অনুসারে ; ৃ 

প্রকৃতি পুঞ্জেরে পালে বিহিত বিচারে । 

ন্যায় ধর্মে রাজা শাসি পুত্র নির্বিশেষে ; 

নিরাময়ে কাটি কাল নৃপতি হরিষে । 

ছিল তার একমাত্র পুত্র প্রাণ-ধন ; 

অনিত্য সংসারে নিত্য শান্তির জীবন । 

এক ভিন্ন ছুই নাই ভবে পুত্র যার; 

সম্তান বাৎসল্য কত সেই জানে তার । 

সারে এমন সুখ কোথাও না দিলে। 

সম্ভতানের ল্নেহ মাঝে যাহা নাহি মিলে । 

হউক হাজার ধনে সেই মহাধন ; 
কুবের বাঞ্ছিত হোক তার হুচরণ । 

উঠুক আকাশভেদী প্রাসাদের চূড়া ; 
তারি গানে জগতের প্রাণী হোক সাড়া । 

ভার রাজ্যে চন্দ্র ন্ধ্য অস্তনাইযাক্; 

কমলা অচল হয়ে ঘরে বাধা থাক্ । 

বেোগ শোক ক্রেশ তাপ জানেন কেষন।; 

শাস্তিময় শাশ্িরাঁজ্য হউক ভবন। 

তথাপি সেজন স্রুখী না হেনি কোথাক্ন; 

স্পুত্র রঙতনে ফেব বঞ্চিত ধরায়। 

পুত্র লাভাশাক্র জীব অসার সংসারে ; 

অলীক উপাপ্র কত উত্তাবন করে। 

অসত্যকে সত্যরূপে কলন। করিয়া ; 

সারকে অসার ভন্রে লুকা”স়ে রাখিস! । 



-১৪ নাগ-লীলা । 

যজ্ঞ হোম বলিদানে রত কত জন 

কিন্ত তাতে প্রাণিগণ লে কি সোধন? 

যদ ও নরের ভাগ্যে পূর্ব পুণ্য ফলে; 

পুত্র লাভ হয়ে থাকে এই ভূমগ্ডলে ৷ 

তথাপি ন্ুপুত্র লাভ ঘটে ₹ফজনার; 

যা'র লাভ ভবে জন্ম সার্থক তাহার । 

তেমন স্থপুত্র লাভে আনন্দ হিল্লোলে ; 

রাজা রাণী ছইজন ভাসে কুতৃহলে । 
মাত! পিতা উভয়ের স্নেহের অন্তরে ; 

যৌবনেতে ব্রাজ্জপুত্র ক্রমে আসি পৰে । 

শিক্ষিত হইল পুর বিবিধ বিদ্যায়) 

বিশেষত : রাজনীতি আশ্চর্য্য শিক্ষায় । 

লোকনী ত ধন্দ্রনীতি জানিল বিস্তব : 

প্রচলিত শিল্পে হ'ল পণ্ডিত প্রবর । 

এই দিগে নরপতি 'ভাবিলা অস্কবে; 

গত জীবন মম তৃতীন্ন প্রহরে । 

বাহুবলে এ সাম্রাজ্য করিতে শাসন) 

তেমন শক'ত নম নাহক এখন | 

ক্রমে ক্রমে হীন বল শরীর আমার ; 
মুহর্তে মুহর্তে ভ্রান্তি ঘটে বারবার । 

এ সময়ে উপরাজা পুতে প্রদধানিব ; 

অবশিই রাজা লয়ে আপনি রকিব । 

তাহা হ'লে মনে করি বাক্গান্ধপ ভার; 

কতেক লাঘব হয়ে আসিবে আমার । 
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ছিতীক়তঃ পুত্র মম বিদ।াবুদ্ধি বলে, 
সমর্থ শাসনে রাজ্য স্বকর্ম্ম কৌশলে । 

এ ভাবিয়া নরপতি পুত্রের তখন ; 

উপরাজ্যে অভিষেক করে সম্পাদন । 

রাঙ্গপুত্র রাজ্য পেয়ে আনন্দিত মনে; 

স্থবিচারে প্রজা পালে বিহিত বিধানে | 

তাহার অপূর্ব বুদ্ধি কার্য পট্ুতাক়্ ; 
অচিরে হইল রাজ্য শাস্তির আলয়। 

চোর দস্থা ভন ক্রমে হ'ল অপহৃত); 

বুচিল তাদের ছঃখ দীনছুঃঘী যত । 
প্রজাগণ বশীভূত হইল তাহার; 

সুখে স্থুখী দুখে হী সম আপনান্। 

ধন ধানো পরিপুর্ণ হইল ভূবন ; 

অন্নকষ্ট দূরে গেল আশ্চর্য কথন। 
স্বচত্তে কমলা বসি সুবর্ণ আসনে ; 

ধনাগার পূর্ণ যেন করে লানাধনে। 

ক্রমে ক্রমে রাজলস্ষ্ৰী রাজ্যে প্রতিষ্টিত 
অতুল শ্বর্ধযে তথা হ'ল বিভ্ুষিত । 

জত্ল্ল দিবসে এত কহা নাহি বায়; 

রাজপুত্র অন্বিতীয় হইল ধরায়। 

স্থযোগ্য অমাতা লয়ে রাজার কুমার ; 

বিপুল সম্পদস্থথে আনন্দ অপার । 

হেন কালে কম্মযোগ কে খণ্াতে পাবে; 

দীর্ঘদিন সেই সুখ আনৃষ্টে না ধরে। 



১৬ নাগ-লীলা ॥ 

উঠিল করাল মেঘ জীবন অন্বরে ; 
স্থথ-রবি ক্রমে ক্রমে ঢাকিল তিমিরে । 

বিকল রসন' যথা রসের আধারে ; 

বিধি বিড়ম্বন। হেতু আন্বাদিতে নারে । 
ন! জানি সংসার এত কেনবা ভীষণ ; 
অমতে গরুল কেন করে উদগীরণ। 

দয়া, নেহ, ভালবাসা, পবিভ্রতা, মাঝে ; 

কুটিল! রাক্ষসী কেন না জানি বিরাজে। 
পবিত্র গ্রানর-ফুল মানস-উদ্ভালে ; 

অপবিত্র কীট কেন ফিরে স্থানে স্থানে? 

বিমলে সমল আছে আধাব্েতে আলো; 

সতা আর কুস্তে আআ, মন্দ মাঝে ভালে! 

ভা” বলিয়া কে'বা ভবে এত কুলাঙ্গার ; 

আত্ম সস্তান প্রতি করে ছ্বেষাচার ! 

হায় রে সংসার এই বিভীষিকামক্ন ; 
আপাদ নস্ভক ভেবে বোমা তত হয়। 

কপটের রঙ্গমঞ্চ কপটেব মেল । 

কপটের হাসি শুধু কপটের খেলা ॥ 

এআাণ হ'তে শ্রেষ্ যেই পুত্র আপনার । 

শ্ুণ অদর্শনে যার সংসার আধার । 

কতই বষতন করে পাশ্ছে যাভারে 3 

স্থথে সুখী ছুখে হুখা নশ্বর সংসারে 

তেমন পুতের ভেতর প্রশ্বর্ধ অপার 3 

শ্গনাম সুষশ শুনি কর্ণে আপনান। 
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প্রাণ হ'তে শ্রেষ্ঠ যেই পুত্র আপনার, 

ক্ষণ আদর্শনে বার সংসার আধার । 

কতই যতন করে পালি'ছে ষাহারে, 

স্থথে সুখী হখে দুখী নশ্বর সংসারে । 

তেমন পুত্রের হেরি প্রশ্বধ্য-সপার, 

নাম মষশ শুন কর্ণে আপনার । 

বারখনসী মহারাজ চিন্তিত হইল; 
পরশ্বীকাতরত।! হৃদয়ে জাগিল। 

প্রদানিনা রাজ্য পুন কেড়ে নিতে চাক; 

যে রক্ষক সেভক্ষক কি আশ্ত্যা হায়! 

নেহারিয়। কুমারের অতুল সম্পদ, 
চিস্তিল। নৃপতি-স্বীন্প ভবিষ্য বিপদ । 

“যদিও বা মম পুত্র হয় ষশবান ; 

অতুল বিভব পতি রাজ্যের 'প্রধান। 

তথাপি বিশ্বাস কিবা তাহাকে এখন; 

০সও ত রাম্ব ভোগী রাজ একজন । 

পরশ্বর্ধ্য সাআাজ্য মদে উন্মত্ত হইয়া ; 

যদি ব আমাকে দেয় রাজা-তাড়াইসা ? 

তাহলে ভখন আম তাহাকে কিকরে; 

অথব। এ বুদ্ধ কালে কি করিতে পারি । 

পিতা আমি, পুভ্র দেই তবুও কি হয়? 

কপ্জনার সেই জ্ঞান স্ুথের সময় । 

না-ন', ফথাষধধ এ" বিহিভ বিধান 

করা সমুচিত এবে আমার কল্যাণ । 



_ নাগ-লীলা ॥, 

হোক্ পু তবু মম চরম অবধি। 
নিরাপদ কর] হয় ষখ! রাজ-বিধি 1 
অসস্ভব আশঙ্কায় ইত্যাদি অনেক; 

ডাকিয়া পাঠাল পুত্রে প্রতিহারী এক। 
পিতার আদেশ প্রাণ্ডে রাজার কুমার 

পিত পদে উপনীত হ'ল আপনার । 

নমস্কার সম্ভাষণ আলিঙ্গন পরে, 

একান্তে বসিয়। কহে নিবেদি পিতারে। 

“বহুদিনে অভাগায় পরিয়াছে মনে, 

কি আঙ্ঞ! দাসের প্রতি বলুন এক্ষণে । 

সস্তানের মুখে শুনি সুমধুর শ্বর, 

ধীরে ধীরে ব্রহ্ম দত্ত করিল উত্তর | 
“শুন পুত্র বলিতেছি অনুচিত কথা, 

ডাকা'য়ে এনেছি দিতে তব মন বাথা। 

স্মরিলেও যেই কথ বিদরে হৃদয়, 

করিতেছি সেই কায হইয়া নিয় 1 

আমার আদেশ পালি ওহে প্রাণধন ; 

পুত্রের কর্তব্য কন্ম কর সম্পাদন । 

রাজযময় শুন! যায় তোমার অথাতি, 

তেকারণে মনে মনে ব্যথ! পাই অতি। 

অতএব অগ্ভ হ'তে রাজ্য হেয়াগিয়া ) 

বাস কর যথ! ইচ্ছা স্থানান্তরে গিয়া । 
সম্প্রতি শাসিব আমি রাজ্য সমুদায়; 

যাহাতে প্রকৃতিপুঞ্জ দোষ নাহি পাঁয়। 
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রাজনীতি ধর্নীতি বিবিধ বিচারে » 
ন্ুপণ্ডিত হও পুত্র এই অবসরে । 

অসম পরলোক প্রাস্তী ঘটিবে যখন, 

উত্তরাধিকারী স্তরে শাসিবে তখন 1” 

পিভার এক্সপ বাক্য শুনিক্সা কুমার £ 

মৌন হ'স্সে ভঠবিলেন গতি আপনার । 

“যদ বা প্রকতিপুঞজজ আমার পালনে ॥ 

শ্রী নয়, অধিকম্ত ছুখ পার মনে । 

তাহলে আমার রাজ্যে পাকা শ্রেক্স নস ; 

নির্জনে কাঁটা”ব কাল ইহাই নিশ্চ্ 1 

ভাবিয চিহ্বিয়া হ্ির করি এই মনে; 

করযোড়ে কহিলেন পিতার চরণে । 

তাহলে চলিনু পিতঃ ব্াঙ্জয পরিহরি ; 

অপরাধ ক্ষমাকর দাসে।কপাকরি। 

দুখ ন। ভাবিও মনে সেবক বিহনে ; 

সত কাল কাট পিতঃ প্রজার পালনে ! 

আমি না! থাকিলে যদি রাজ্য বাশীশ্রীত : 

আমা হেন শত পুত্রে তেক্সাগ বিহীত । 

আমার কারণে কেন প্রজ1 ক পাবে ; 

মনঃকষই্, লক্ষী ভষ্ট, রাজা নষ্ট হবে £ 

এ কারণে করি আম রাজ্য পরিহার ; 

সরল অন্তরে দিন্ বিদাক্প আমার । 

ণ্বাও বদ খেদ নাই মোদের কারণে ; 

আবার আসিও ফিরি আমার মরণে। 

হত 
5 শত টা এলপি 



২৩ নাগ-লীল!। 

তব হেতু রাখি যা'ব ছত্র নবদণ্ড; 

সিংহাসন ধনাগার সহ রাজ্যখণও্ড | 

এইরূপে পিতা পুত্রে সম্ভাষণ পর 3 

বিদায় লইয়া চলে কুমার সত্বর। 

মাত।র চরণে গিয়া প্রণাম করিয়া) 

বিদায় গ্রহণ করে আছ্স্ত কঙিয়)। ্ 

কি করিবে মাতা তার, রাজার আদেশ ; 

পুত্রের বিদায় দিতে কীর্দিলা বিশেষ । 

মাতা পিত1 সম্ভাবিয়! চলিল। কুমার ; 

অরণা-কুস্থম মাত্র অরণ্য-মাঝার । 

পারিষ্দ বাজামাত্য নাগরিক গণ; 

জানিল না কেহ কভু এই হুূর্থটন। 

গোপনে গোপনে কার্য সমাধা হইল 

অবোধ তারক বলে পরে কি ঘটিল। 

রগরগে 

পলে পলে দিন যায় সময় বহিয়ে যায়: 

কারো পানে নাহি চার ভরে। 

বাধ! বিদ্ন নাহি মানে মিনতি শুনে না কানে। 

পাছু পাছু নিয়ে যার সবে। 

মুছিবে জীবন রেখা কেবল রহিবে আকা! 
সংসার বৃহৎ চিত্র পটে) 

সুক্কৃত হুক্কত ঢুই ভাসিয়া রয়েছে ওই 

দেখে দেখে সুখে যাগ হেঁটে । 



- প্রথম পর্গ। | 5 

5লিলে ভিখারী বেশে কেজানে তোমার শেষে ; 

না হইবে বাজ্য লাভ পুন ? 
করি৪ না খেদ তাহে চল আপনার গেছে ১ 

তম শেষে আলোর হজন। 

প্রবঞ্চনা প্রতারণা মিছ মাত্র সে ধারণা, 

”*. লাঞ্ছনা গঞ্জনা কে করিবে 3 
বা+ বিলা'বে তাই পা'বে যা” শুনা”বে তা” শুনবে ; 

প্রতিধবনী তুল্য সব ভবে। 
শ্বীন কৃত পাপ ফলে ছুধদৈহ্য আসি মিলে ; 

কথের আশায় মাতে প্রাণ 

পাপ কম্ম গেলে দূরে কুসল আসিস পরে ; 

সর্ব ছুথ হয অবসান । 

পবিত্র বাসন! লায়ে বন্দ ভুমি যাও ধেয়ে; 

বাধা বিদ্র সমাকীর্ণ পথে ; 

দেপতা করিবে হিত নিরাময় হবে পথ 

ধান্মিকের কিবা ভয় তা'তে ? 

কারে! বধ্য কেহ নাই শত্র মিত্র নাই পাই ?-- 
ভেবে দেখ সব নিজে নিজে ; 

ভ্রান্তিতে পরিয়! মোর! কুছকে আপন হারা ; 
ডুবে থাকি ছার বাজে কাষে। 

অদৃষ্টে নির্ভর করি স্গৃকম্ম সহায় করি, 

চপ জীব বক্ষ প্রসারিয়া ; 

শমনের নাহি ভয় ছুথ দৈন্তে কিব! হস্ব, 

সব রেশ যা'বে পলাইগা ৷ 



২২ নাগ-লালা। 

অতুল এরশ্ব্ধ্পতি চলিল। ছখেতে অতি ; 

রাজ্য হারা ধনহার। প্রাণে; 

কি করিবে কর্মষোগ করিতে হইৰে ভোগ, 

অসমাপ্ত কাল প্রতিক্ষণে। 
হখের পসর। শিরে যাও তুমি ধীরে ধীরে 

করিও না কিন্ত শোক তাহে; 

সোণায় সোহাগ! যোগ হবে পুনঃ বাজাভোগ, 

নিয়তির গতি মিথা। নছে। 

রাজ প্রত্রের পুশী ত্যাগ । 

রাজপুত্র পুরী হ'তে হইয়া বাহির ; 

চলিলেন অন্য মনে বদন গম্ভীর । 

বিষাদের ছবি লয়ে বিষাদের প্রাণে, 

ঝড়ল নীরবে বারি দ্রইটি নয়নে। 

ছথ শোক কারে বলে নাজানে ষেজন; 

জাতপের ভাপ কভু সহেনি কেমন। 

কুকহ্ছম যাহার শ্যা। অন্ত সেবন ; 

হন্ডী অশ্ব চতুর্দোলে নিয়ত ভ্রমণ । 
কর্ম বিপর্যায়ে আঙ রাজ্য পরিহরি ; 

পদব্রজে চলে সেই কি আশ্চর্য মরি । 

এইরূপে রাজপুত্র বিবাদিত চিতে ) 

অতিক্রমি জনপদ লাগিল চলিতে । 

গ্রাম পল্লী নগরের প্রাকৃতিক শোভা! 
শ্যামা পিক বিহগের গীত মনোলোভা। 
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কিছুই নয়নে প্রাণে ভাল নাহি লাগে; 
সদাই বিমনা, সদ! পুর্ব স্থৃতি জাগে । 

হৃদয় আধার বার এ ভব-ভবনে ; 

অশান্তির ছাযস1 যার পরেছে জীবনে । 

বাহিক সৌন্দর্যে তার পারে কি করিতে ; 

মন সুখ বিনে, স্থথ কোথা! এ মহীতে ! 

হতাশ নৈরাশো ক্রমে হইনম্বা অস্থির ; 

আ'সি উত্ততরল ষণ। যমুনার তীর। 
কল কল কল্োলিনী বহে বীরে ধীরে; 

চক্রবাঁক চক্রবাকী ভাসে কত নীরে । 

মসংখ্য কমল মুখী কম:লর দল 

বেতরি সৌরভ-ম্ধা হাসে ঢল ঢল । 

কতশত জলজীব ক্রীড়া করে জলে; 

তাপিতের তাপ হরে ক্গণেক হেরিলে। 

প্রক্কৃতির লীল-ণেল। শান্তি-নিকে তন ; 

যমুনা! অবনী মাঝে অতুল্য রতন । 

ছই কুলে সারি সারি 'বটপীর শ্রেণী; 
সাজা'ঘ়ে রেখেছে যেন প্রকৃতি জননী । 

স্থানে স্থানে লতাপাত। জড়ি 5 হইয়। ; 

পান্থ হেতু পাস্থশাল। ষেন বা বাঁধিয়া । 

সরসী তরাগ কোথ। নিম্মল সলিলা।, 

হে*স হে'স চাদ সনে নেচে করে খেলা । 

তটে মাঠে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অতি মনোহর ; 

শ্যাম হর্ববাদলে করে মোহিত অন্তর । 



৪ নাপ-্লীলা । 

মালতী পেফালি জবা কেতকী ষল্লীক', 

গন্ধরাজ ুর্য্যমুখী গোলাপ বুধিক।। 

এমন সুন্দর কত ফুলের কাননে ; 

শাস্তিমরী শাস্তিমা তা অচলা সেখানে । 

কোকিল-কাকলি-মৃছমধূর -বক্কারে ; 

বরষে অমিয় ধারা শ্রবণ বিবরে । 

নাতি দূরে দাড়াইক্স। অত্যুচ্চ পাহাড় ; 
অনিমিষে দপরাশি হেরে যমুনার । 

'আহা। কি মধুর দৃহ্ট নয়ন রজন ; 

পাঠক কল্পনা €নজে কর দরশন । 

নাহিভাব নাহিভাবা, বর্ণনে সে শোভা, 

বিশ্বে বুঝি শ্বরগের ৰন মনলোভ। । 

নেহারি অপুর্ব শোভ। বাজার কুমার 

করিল ব্যথিত প্রাণে আনন্দ সঞ্চার । 

ইতস্ততৎ পরিভ্রমি স্থির করে মনে; 
“পর্ণশাল। নিশ্মাইক়। বঞ্চিব এখানে । 

নানাজাতি ফল আছে কানন মাঝার ; 

অবাধে জীবন তাতে চলিবে আমার । 

ফলমুলাহারে কত যোগী খষিগণ ॥ 
অরণ্যে বসতি করে কে করে গণন? 

তেমতি করিব আম বসতি এথানে ; 

যমুনার ০শাভ! হেক্ি প্রীতি পাব মনে 
তাপসের বেশে র'ব তপ আচরিব; 

ফলমূল একাহারে জীবন যপিব । 

০০ 
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ক্ষতি নাই জ্ঞাতি মিত্র কেহ নাই মম; | 
অরণোর পশুপক্ষী তাহাদের সম। 

মাতাপিত। প্রজা-তরে চিস্তা উপজিলে ; 

ভুলিব তাদের শোক পশু সনে থেলে। 

মনোরম তট ভূমে করি বিচরণ; 

নগরের শোভারাশি করিব হরণ । 

সুবিস্তীর্ণ বনভূমি সাম্রাজ্য আমার ; 

অভুচ্চ পর্বত শ্রেণী প্রমো আগার ।” 

এইরূপ চিন্তি মনে নানা অপরূপ ; 

একাস্ত থাকিবে তথা স্থির করে ভূপ। 

লতা পাত৷ কাষ্ঠ আদি কুড়া”য়ে আনিয়। 

ক্ষুদ্র এক পর্ণশাল। রহিল বীধিদ্দা ৷ 

দিবসেতে ইতস্ততঃ করি বিচরণ ; 

ফলমুলাহারে করে জীবন যাপন । 

ভুলিতে পুরব স্থিতি এরূপে বাজন 
নবীন সঙ্গ্যাশীরূপ কঙ্িল ধারণ। 



যসুনার শোভ। বর্ণন। 

অপরূপ শোভা অতি মনলো ভা, 

ভারতে যমুনা নদী । 

ছয় খতু সেথা বিরাজে সর্বথ!, 

সমভাবে যথ। বিধি। 

তাহার হ'কুলে প্রকৃতি মা থেলে ; 

আপন সাম্রাজ্য লয়ে ; 
নিরানন্দ নাই সে অমৃত ঠাই 

মলয় আনন্দ বয়ে । 

জীবজন্তু যত অস্ম্তা রভিত 

পরস্পর পরস্পরে ; 

ভ্রাতৃভাব আনে সবাকার প্রাশে 

মর্িকি মাধুরী ঝরে। 
চকোবের দুল আনন্দে বিহ্বল ; 

নেহাঁরি জীবন পানে ; 

কোথাও বা অলি ভূলিয়৷ কলি, 

বিভোর কমলে-ধ্যালে। 
ফল ভর নত তরুন্নবাজী যত 

মৌন ভাবে মুনি বত, 

মন্দ অনিলে কমপিনী খেলে ; 
সোহাগ জানান কত। 

কোকিল ছুরস্ত বড়ই বিভ্রান্ত 
শাখে শাখে উকি মেরে; 
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কভু শতদলে চাঁমেলী বা বেলে, 

কুহতানে ব্যঙ্গ করে। 

ক₹রিণ হরিণী গজ বাদী ফনী, 
কুঙে কুঙ্জে পুঞ্জ হয়ে; 

একে অন্য কাণে যেন প্রেম- প্রাণে 

চুপে চুপে কিবা কহে । 
সাবকের দল আনন্দে বিহবল 

সদ" ছুটাছুটি ক'রে; 

সে কুঞ্জ কাননে বিজলী ছলনে ; 

নিমিষে লুকিয়! পরে । 

সংসার ভ্রমিয়। শান্তি ন লভিজ। 

ভানু বিধু ছুই জন; 

বুন্ধি নিশি দিনে বমুনা জীবনে, 
ভুবে খেলে প্রীতমন । 

হ'য়ে মুখোমুখী সর্যো-স্থয্যো সা 
হাসে তথ। পরম্পনে। 

নব অনুরাগে অব্যক্ত সোহাগে 

হন্দ কাপে থর থরে। 

শত্রু মিজ্র ভাব কোথা অসন্ভাব ?ঃ 

বিরাজে অভিন্ন ভাবে; 

বায়স উলুকে কোলাকুলি দেখে 

বিমোহিত হজে যাবে । 

পূর্ণ যৌবনেতে ভরাপুরা চিতে, 
যমুনা পুলিনে বসি, 
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হংস হংসী সনে প্রেম আলাপনে 

উছলে আনন্দ রাশি। 
ভুৰনে মিলে না তাহার তুলনা 

তার মত স্থন কোথা? 

ছখীর সম্তাপ আর্তের বিলাপ 

ক্ষণে শাস্তি পায় যেথা । 

সেই উপৰনে শাস্তি নিকেতনে। 

| যমুনা তটিনী কুলে, 
রাজার কুমার ভুলিয়া চংসার 

বাস করে কুতৃছলে। 

প্রকৃতি ভাগারে বনজ আহারে, 

জী”ন যাপন করে; 

যাহ ইচ্ছ! চ'য় তাহা মিলে তায় ; 

ভাব কিশের তরে ? 

নবীন তাপসে নবীন মানসে 

বিজনে হইল প্রীত 

এরূপে তাহার কানন মাঝার 

কিছুকাল হ'ল গত । 
রাঁজপূত্র ও নাগমাণবিকা1। 

গত হ'য়ে যায় কাল, ক্রমে এইরূপ ॥ 

তারপর কথা এক শুন অপন্ধপ ॥ 

সে সময়ে নাগলোকে নীয়্ে বমুনার ; 
নাগরাজ ধরাই পুরীর মাঝার। 
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একটি বিধবানাগী স্বামীর মরণে 

দিবস বামিনী যাপে বিলাপ রোদনে । 

কোথাও নাহিক শান্তি আহার বিহারে ; 

সদাই বিমন। সদ! দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে । 

প্রথম যৌবনাগমে প্রণহ সক্চারে ; 
অপূর্ণ বাসন! রাখি পতি গেল মরে । 
ভব-স্পৃহ! কাম-ম্থ উন্মেষ সময, 

পতির বিরহজাল। পত়ীহদে বসব । 

যৌবনেতে প্রাণীদের নির্মল জীবনে, 

অকথ্য অশ্লীল ভাব জাগে ক্ষণে ক্ষণে! 

বিশেষতঃ পতিহারা রমণী জীবন । 

তাহার জ্লস্ত চিত্র-বিচিত্র কথন। 

প্রততিবাসী দহচরী বত সবীগণে, 

পতি সমাগমে, প্রিয় শ্িক্ার মিলনে । 

প্রীতি সম্ভাষণ আর সোহাগ হেরিয়া, 

বিধব1 হইল মুতা মরমে মরিয়া । 

পতির বিরহে নাগী সে সুখ সময়, 

দিব্য নাগলোক হেয়ে অন্ধকারময়। 

বিমর্ষ বিমনাচিতে পুরী পরিহরি, 

একদ। যমুন। তীরে আসিল স্ন্দরী। 
ইতস্ততঃ ভার তীরে কক্সি বিচরণ, 

যমুনার শোভারাশি করে দব্রশন। 

রাজপুত্র যেই বনে কুঠির বাধিয়া ; 
রহিষ্বাছে ফৌবনেতে সন্গযাসী সাজিয়া। 
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হেনকা'লে অকম্মাৎ সে কুঞ্জ কাননে; 

আস উত্তরিল নাগী বিধাদ্দিত মনে। 

ভাপসের প্দচিহ্ হেরি বালুকার ; 

মাণবিক মনে মনে চিত্তিল উপায় । 
“মানবের পদণচহৃ কেন বা এখানে ; 

না হেরিত প্র!ম পল্লী এ বিজন বনে 2 

তবে কি তাপল কোন ভপ আচরণে 

মনোরম স্থান পেয়ে নিরত এখানে : 

যাহোক করিব আমি সন্ধান ইহার ; 

তেবা সে মানব কোথ। বলতি তাহার 1” 

এইব্প চিস্তিমনে চিহ্ব লক্ষ্য ক'ব্রে 

উপনীত তাঁপনের কুঠিরের দ্বারে । 

সে সমর নব্যাপী ফল অন্বেষণে, 

গিয়াছিল স্থানান্তরে বিজন কাননে । 

একমাত্র পর্ণশাল। প্রত্যক্ষ নেহারী; 
নিশ্চক়৮ক স্ুনিশ্চর করিতে সুন্দরী । 

কুতুহু”লে শ্রবেশিয় দেখিল তথন, 

করেছে তাপস তদা অন্যত্র গমল । 

সানবের নিদর্শন পেয়ে জুবদলী; 

অভিনব প্রীতি হুদ জাগিল অমনি 
স্্রী স্বভাব স্থলভত! কল্পনার বলে; 

স্বকার্য। সাধন পথ চিস্তিল কৌশলে । 
আগারিক.উপষোগী হেরি দ্রব্য, 
শব্য! আত্মরণ আদি বিবিধ বিমক্স । 



থম সঙ্গ । | 0 ও 

'ভাঁবিল এ নহে যোগী শ্রদ্ধায় কখন ;-_ 

তাহ'লে কেনবা সজ্জা সংসারি মতন। 

যদও বা হয়ে থাকে শ্রদ্ধায় তাপস, 

কামনা রহিত কিন্ত হ'বে না মানস ॥ 

যদ বা কামন। সহ হবে সেই যোগী ; 

নি্চয় লভ্িব ভারে আমি মন্দভাগী। 

অদ্যই তাহার আমি পর'ক্ষা কৰিব, 

ভাল মন্দ"'লাভালাভ গ্রত্যক্ষ জানিব 1” 

এ ভাবিসা সেথা ভ'তে অন্তর্ধান হযে; 

নিমিষেতে নাগপুরে উত্তরিল গিয়ে । 

সুগন্ধী কুসুম দিব্য কম্তরী চন্দন, 

নানাবিধ গন্ধদ্রব্য করি আহরণ'। 

মুহূর্ভেকে উত্তবির! তাপস কুঠিবে, 
কুনম চন্দন সব রাখি স্তরে স্তরে । 

পারিজাতে শচীপতি-কমলা-কমুল ; 

যেক্ষপ: সেরূপ শদ্যা রচ অবহেলে। 

কন্তরী চন্দন বহু গন্ধ চুর্ণকায়, 
পর্ণশালা সৌরভিত করিল ত্রায়। 

শয্যা! চি মাণবিক1 ভাবে মনে মন ; 

“শ্রদ্ধার তাপস যদ লা হয় এজন । 

অবশ্ত আমার এই রণত শধ্যাক় 

সৌন্দধ্যে মোহিত হয়ে শুইবে হেথাক্ন। 
গাভ্রভারে বিমর্ছত কুসুমের দল, 

অবশ্ দেখিব কল্য পরাতে অবিকল। 



এইরূপে মাণবিক1 ভাবী আশালক্ে ; 
অনৃষ্ঠ প্রণয় চিত্তে আসিল আলকে। 

এই দিগে রাজপুত্র সন্ধ্যানমাঁগমে, 

আপন কুঠিরে আসি উত্তরিল ক্রমে | 
বিরচিত ফুলশব্যা বিবিধ কুস্ুমে 3 

নেহারি বিবিধ স্মৃতি জাগিল মরমে । 

“০করচিল এই শষ কুসুম ভূষণ, 

কার এত ভালবাস এ বিজন বনে! 

স্বীয় সৌরভে করে বিমোহিত প্রাণ 

আমার ব্যাথায় কার ব্যথিত পরাণ । 

এ নহে মানবশব্যা অপূর্ব রচন!, 

এ কুন্থম এ সৌরভ নরে সম্ভবেনা 1 
দেবী নাগী ষক্ষী রক্ষী অস্রী কিমরী, 

কাহার ছলন। এই আমার উপরি 

কি সৌভাগ্য তাহাদের প্রীতির ভাঁজন; 

হইনু না হয় কেন এশ্যা। রচন। 

বুঝিবা অতীত কৃত কোন পুণ্যফলে ; 

ছথে সাস্কনিতে মোরে দেবতা আদিলে । 

যদ বা আনিয়া থাক্ তেমন আমার ; 

কপা করি দরশন দাও একবার । 

নরনয় এ শোভার সম্পাদক কৃ; 

বাসনা হেব্সিতে তার পাদু'খানি তবু 

রাজ্যহার!, ধনহারা জাতিহার হয়ে) 

পশিয়াছি এ কাননে জলস্ত হৃদয়ে । 



শ্ীথম লর্গ 

কেনব। এমন স্থানে সময়ে এমন; 

দহিতে দগধ হৃদি এলে কোনজন্। 

ইত্যাদি চিস্তিম্বা নানা, ফলাহার করি 

অবসাঙ্গে শুয়ে পরে শয্যার উপরি । 

সৌমনন্ত জাত হদে নিদ্রাগত হ'ল; 

এইবূপে স্থুনিদ্রায় রজনী বঞ্চিল। 

প্রভাঁতেস্উঠিয়া ভোরে রাজার কুমার ; 

ফল হেতু প্রবেশিল কাননে মাবার। 

শষাতোলা সন্মার্জনী প্রাতক্কত্যচয় ; 

কিছু না করিল সব পুর্বমত রয়। 

হেথা নাগ মাণবিকা প্রাতে নাগপুরে, 

ষামিনী যাঁপিয়া ভোরে উঠি শয্যা ছেড়ে । 

প্রাতঃকতা সমাপন করি অনন্তর ॥ 

ননী মানবী বেশ ধরিয়া সত্বর | 

ফুলদলে উন্তমাঙ্গ ভূষিত করিয় ; 

সুগন্ধি চন্দন বহু অঙ্গে গ্রলেপিয়া। 

ভাবিনী মোহিলী রূপে মোহিতে তাপনে ; 
অলক্ষিতে চলে এল তাপম আবাসে। 

ধীরে ধীরে সে কুঠিরে প্রবেশ করিয়া; 

স্বীকৃত ফুলশযা] মুছ নিরখিয়। । 

দলিত বিচ্ছনন হেরি কমলের দল; 

তাপসের নিদ্রাহেতু জানিল সকল। 

ক্ননার অন্থকুলে পভি ব্যবহার ; 

নবীন আশায় পুর্ণ হৃদয় তাহার । 



আাগ-্ইলে। 

“ভাঁবিল অদ্ধার যদি, তাপস এ'জন ? 
তবে তার ফুল শয্যা কিবা প্রয়োজন £ 

নিশ্চয্ব জানি আমি এই মহাজন ; 
কামাদি বাসনা যুক্ত নে কদাচন। 

অশ্রদ্ধায় প্রব্রর্জিত পুক্রুষ বতনে ঃ 

লভিতে বাসনা মম হইতেছে মনে । 
হইবে মানস পুর্ণ ভাবি অবশেষে ; 
বাসি শষ্য! উঠাইক্স। নিমিষে হরিষে। 

পর্ণশাল। চতুর্দিকে পৰিষফার করি; 
আবার নুতন শহ্য। রচে তছপরি। 

ধুলাতৃণ ময়লাদি যা ছিল পরিয়া ; 
উঠাইল ক্ষিপ্র হস্তে সম্মার্জলী দিয়া । 

পান হেতু কলসিতে দিব্য বাস পুর ; 

স্থবাসিত করিরাখে যমুনার বারি । 

প্রাতকৃত্য সমাপন কপি মন স্থুথে ; 

পুনরায় চলিগেল স্বীয় নাগভলাকে ॥ 

ফল আহরণ করি নিদ্দিষ্ সময় ; 

আপন-কুঠিরে আসি বাজার তন্ত্র ) 
নেহারি নূতন শব্যা বিচিত্র গঠন ; 

অন্ডিনব সাজ সজ্জা পৃর্বের মতল। 

ভাবান্তর হ'ল তার প্রথম বিজ্ঞানে 5 

প্রেমের অধুর স্বতি জাগিল জীবনে । 

অদৃস্তেও এইভাব মানব হৃদয়ে, 
পনি উদস্স হয় ফৌঁবন সময়ে । 



ল 
4. |শা শ 

জিত ঃ 
ত ছি হী নক পাত টানে 

পরস্পর একে অন্ঠে শিখাইতে নয়; 

প্রকৃতির নীতি ইহ! আস্মষ্টি প্রলয় । 

অলক্ষিতে €প্রম ফুল-মানস:উদ্ভানে 
প্রকৃতি ফুটা”য়ে দেকস কেহ নাহি জানে। 
প্রকৃতির বাধ্য জীব রাজার কুমার » 
অদৃষ্ত প্রণয়ে সুগ্ধ আশ্চর্য কিতার ? 

“কেবা *এইজন হয় কিবা নাম তার ; 

কি কারণে আসে যায় কুটীরে আমার । 

কোন্ জাতি সেইজন কিবান্ধপ ধরে ; 
দেখিতে উচিত হয় এবার তাহারে । 

অবশ্ট আসিবে কল্য এবার যেমন ; 

গোপনে দেখিয়া ল'ব কেমন স্জন 1” 

এইকপে অপরুপ চিস্তি নানা চিতে ১ 

রজনী বঞ্চিয়! স্থথে উঠিয়া প্রভাতে । 
শফষাতাগি রাজপুজ বাহুর হইক্সা; 

'অবিদূরে লতাকুজে রিল লুকিয়া | 
ভনকালে মাণবিকা মানবীর বেশে ১ 

বিবিধ ভূষণে সাজি আসিল হরিষে। 

তুই করে ফুল দল বিবিধ বরণ; 

স্বীয় সৌরভে করে বিমোহিতমন । 

কমল বরণ! ধন কমল বসনা 

কুটিবে প্রবেশ করি হ'ল গ্রীতমনা । 

সেহেতু শয়ন চিত ফুলশয্যোপনি 

প্রকষ্ট পরিয়া! আছে দেখিল হুন্দরী। 



নাগ-লীল। 

ধীব্পে ধীরে বাসি শব্য। কুড়াক্ে তুলিক্গা ; 
রচিল নুতন শধ্য। যতন করিস । 

এরূপে দৈনিক তার ক্ৃত্য সমাপিল ; 
রাজপুত্র আড়ে থাকি দেখিতে লাগিল 

আপরূপ রূপর1শি করিদরশন ; 

বিস্মিত হইল চিত্ত নাফিরে নপ়ন | 

এইবূপে বহুক্ষণ বিমোহিত চিতে ; 

অলোৌটকিক রূপ তার দেখিতে দেখিতে 

গুপ্ত পথে আসি ধীরে আশ্রমে পশি র), 

মাণবিক পুরোভাগে দাড়াইল গিরা; 

ভন্ম আচ্ছাদিত মাত্র বহ্ির মতন; 

নবীন সন্গ্য।সী বধূপ কদরশন । 

অকন্সাৎ মাণবিক। বিস্মিত হইল; 

হৃদয়ে চকিতে বেন বিজ্ঞুলা খেপিল 

ক্ষণেক লজ্জায় বহে অবনত মুখে ; 

একটি বচন মাত্র নাফুটিল মুখে । 

পরস্পর প্রতিদোহে রূপে মুগ্ধ হাযে ; 

প্ররণস-পযোধি মাঝে পিল ঝাপিকে | 

এব্ধপে অনেক ক্ষণ গত হ'য়ে গেল; 

লঙ্জ। অন্ুরাতশে দোতে অভিভূত হুল । 

উঠিল প্রণয় ঢেউ মানস-সরসে ; 

কাপিল হৃদস্ পদ্ম আবেগ-বাতাসে | 

অতিব্যস্তে মনোভাব করি সংগোপন 

স্থুচতুর রাজপুত্র জিজ্ঞাসে তখন । 



প্রথম সর্গ ॥ ৩৭ 

“কে তুমি সুন্দরি ! বল দেবী কি দানবী, 
মানবীর বেশে কিব।! এই বনদেবী / 

শালোকিয়া তপোবন দেহের প্রভার, 

ভাপসের পর্ণাশ্রমে আদিলে হেথাক়ু 2”, 

কুমারের এবং বিধ শুনিক্পা বচন 3 

মদ ভাসি মাণবিক। বলিল তখন । 

“দেবী বা দানবী প্রভু নহি আমি কেহ; 

সিদ্ধ গঞ্ডে নাগ লোকে সেবিকার গেহ। 

নাগ কুলে জন্ম, হই নাগের রমণী ১ 
সম্প্রতি এ বনে আসি ভ্রমি একাকিনী । 

নমুনার তীরদেশে ভ্রমিতে ভরনিতে : 

বালুকায় পদচিহ্ন পাইনু দেখিতে । 

চন্ মাত্র অন্ুসরি এসেছি এখানে, 
অপরাধ করিয়াছি ক্ষম কপাদানে । 

পরিচয় প্রতিদান পরিচয় চাই; 
বদদদবা ন' থাকে বাধা শুনিবারে পাই 1” 

বাজার কুমার শুনি রমণী বচন; 

পুনরপি জিজ্ঞাসিল তাহাকে তখন । 

“পতিবিনে অবলার নাই অন্ত গতি 

পতি ধর্ম পতি কন্ম পতিই মুকতি। 

পতি বিন! পথচলা! যুক্তি যুক্ত নয়, 

পতি ছেড়ে বনে কেন ভ্রম এ সমযক্স 2” 

শুনিয়া সলজ্জে বাম! অবনত মুখে ; 

প্রভ্যুক্তনে ধীরে ধীরে কহিল তাহাকে । 



নাগ-লীলা । 

“পতি ছেড়ে অবলার থাক ভাল নক; 

পতিই সর্ধবন্থ ভবে একথা নিশ্চয় । 

কিন্তু প্রভু, স্বামী হীন আমি মন্দভাগী 7. 
পতি মোর স্বর্গবাসী অভাগিনী-ত্যাগি । 

সধব! রমনীগণ পতি সোহাগে ; 

দিবস ষামিনী ষাপে মনের হরিষে । 

দয়াময় 41 তাহাদের আনন্দ নেহাব্রি; 

ক্ষুপ্ল মনে ভ্রমি হেথা পুরী পরিহব্ি । 

নিলজ্জা দাসীর বাঞ্চ করহ শ্রবণ ; 

জীবন রতন পে'লে করিব যতন 1 

হইব তাহার পত্ী সে গৌরব নাই, 
দাসী ভাবে পাহু"খানি পুজিবারে চাই ।+, 

রাজ পুত্র শুনিতার এইক্প কথ! ; 
ইঙ্জিতে বুঝিয়া নিল মর়মের ব্য! 

আপনার পরিচর প্রঙ্গানের ছলে 3 

ব্যক্ত মনের ভাব ব্যক্ত করি ফেলে । 

“শুন তবে ব্ধপবতী মম পরিচয় ॥ 
হই আমি ত্রহ্মদগ্ত রাজার তনর। 

বারানসী নগরেতে প্রাসাদ আমার 3 

পিতার আদেশ করা রাজ্য পরিহার । 

নির্বাসন দশ্ডে পিত! দণ্ডিত করিল ; 

তে কারণে মনে বড় হ্থ উপদ্ধিল | 

অলজ্ব্য পিতার বাক্য লঙ্বিতে নারিয়! ৮ 
বনে আপি ক্ষু্জ মনে পাঁজায তেয়াগিয়। | 



শ্রুথম সর্গ। ৩৯. 

যমুনার শোভারাশি করি দরশন $ 
নবীন সন্গ্যাসী বেশ করেছি গ্র্থণ ॥ 

বান করি পর্ণশাল। নিশ্মাহিয়া হেথ। ; 
স্বন্দরি ! ইহাই মম কহিনু বারতা । 

ন! হর শ্রদ্ধায় নহি সন্ন্যাসী কখন ; 
এ বেশ কেবল মাত্র স্মৃতি বিল্মরণ । 

রাজ্য-সথখ ধন-নুখ যৌবনের স্থথ ? 
সর্ব স্থথে বিধি মোর হয়েছে বিসুখ । 

তুমি যদি এ সময়ে তবে দয়া ক'রে; 

ভাগাবশে অভাগার আসিলে কুঠীরে ॥ 

ভালবাসা প্রতিদ্বানে বাচাও জীবন ; 

তব রূপে হইপ্পাছে বিচলিত মন |” 

এইরূপে মনোভাব জানি পরম্পরে ; 
কালোচিত কাঁধ্য দোকে সমাপন করে, 

গন্র্ব-বিবাছ' হস তাদের তখন 

দম্পতি যুগল তদ1 হইল স্যজন। 

নানাবিধ প্রণয়ের সম্ভাষণ পর; 

মাণবি ক চলে গেল আপন নগর । 

সেথ। হ'তে দিব্যবস্ত্র দিব্য খাদ্য লয়ে; 

ব্বামীর সদনে আসে প্রমোদিত হাকসে। 

দিব্যভোগে তুষ্ট করি, দিব্য বাস দানে ; 

তুষিল পতির মন বিবিধ বিধানে '। 

সেই হ'তে বাজঞুজ না বাস: ফ্যানগ 

;.. ফল কল হেতু আপনি কা আনে সব 



নাগ-লীলা । 

স্বীয় নাগপুর হ'তে দিব্য আহারাদি ; 
বনে দোহে মন স্থথে বঞ্চে নিরবধি | 

বথাকালে মাণবি ক৷ গর্ভবতী হল; 

স্ুন্দব্ন তনরনকালে প্রসব কত্রিল। 

সাগরের কুলে জন্ম সম্ভান রাজার ; 

“সাগর ব্রহ্মদভ্ভ৮ নাম বরাখিল তাহার । 

যথাবিধি গতকাল--পরিপুর্ণ কালে; 

পরনে এক কম্ঠারত পুন জনমিলে । 

মনোরম দিব্যকাস্তি করি দরশন 

সিন্ধৃতীরে নাগীগর্ভে জনম কারণ । 

“সমুদ্রজা'” নাম রাখে মন সুখে তার; 

পুর্ণ সংসারের স্থষ্টি হইল দোহার । 
সশাপসেন্র তপাঅম গৃহাশ্রম হল 3 

তপহশ্চধ্্যা বৈরাগ্যাদি কিছু না রহিল । 

ভুলিগেল পুর্বস্থৃতি রাজত্ব সন্যাস ও 

প্রমোদ-বাজত্তে পুর্ণ হ'ল বনবাস। 

আঁ বদ্যার পুর্ণাধার রমণী জীবন; 

লদর্ঘ সংসান্ন করে তাহা স্থজন | 

ভ্রন্ক্ি কটাক্ষ মাত্র রমণী-ছলনে 3 

শত বৎসরের তপ নু একক্ষণে । 

এ তেতু নারীর প্রেমে মুগ্ধনহে জ্ঞানী ? 

তুচ্ছ জ্ঞানে ত্যাগে তারে বিষবৎ জানি । 

যাহোক এক্পে দিন যাইতে লাগিল ; 

গ্রীতমনে শুন সবে পরে কি হইল । 



রাজা ব্রহ্মদভ্ের স্বর্ণপ্রার্তি । 

বারানসী নগরের এক বনচবর 

একদা শিকারে পশি বনের ভিত 

বন হতে বনাজ্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ; 
উপনীত হঙা আসি যমুনা তীবেনে। 
অভিক্রমি তীর ক্রমে কুজে শ্রবেশিল 3 

বাজপুত্র-পর্ণ শংলা সম্ফুপে হেরিল । 

কৌতুহল পরবশ হুইক্া তখন ; 
পশরশশা লা অভিমুখে করিল গমন । 

হেথায় কুতঠিরে থাকি ভাহাকে লেহারি ও 

অগ্রসরি ব্াজপুত্র কহে ধীত্রি ধীপ্রি। 

“কেবা তুমি কোথা ভ্তে তব আগমন ; 

"ক বা প্রজ্জোক্গনে বনে কহ বিবরণ ৪ 

বহুর্দিন নরুসঙ্গ হক্জেছি বঞ্চিত 3 

তব দরশনে আজি হইলাম প্রীত 1৮ 

বনচর অলোৌক্িক বূপব্বাশি তার ১ 
০নহারি হইল চিন্তে বিস্মিত অপার । 

একি ইন্দ্র নাকি চক্র অকুণ বরুণ ও 
কুতবর ধনাধিপতি কিংবা বৈশ্রববণ 

তপশ্চর্য্য। তু হবে বসতি হেথাক্স ; 

নানব ব্ধপেতে বুঝি মনে জম পায় । 

»দিব! মানব হবে এই মহাজন; 
নিশ্চস্ হইবে কোন ব্রাজার নন্দন । 



নাগ-লনলা । 

ইভ্যা্গি চিস্তিক্সা মনে ভক্তিযুত :চিতে ? 

উত্তরিল বাজজপুত্রে নমি চরণেতে ॥ 

“প্রভু আমি বারাণসী নগর নিবাপী ; 

বনচর বনে বনে শিকার অন্বেধী । 

সম্প্রতি পশিক্পা বনে শিকার কাবণ ; 

ক্রমান্বয়ে আসিয়াছি এই তপোবন। 

পত্রিচয় জিজ্ঞাসিতে মনে ভন্ব পার 

ক্কতার্থ হইবে দাস শুনালে কপায় |”? 

“প্লাজপুত্র বলে তবে শুন বনচর £ 

কহিতেছি পরিচয় তোমার গোচর । 

হ₹ই আমি ব্রঙ্গদত্ত রাজার কুমার 3 
বারানসী রাজপুনে বসতি আমার । 
পিতৃবাক্যে ব্রাজ্যত্যাগি, হয়ে বনবাসী ; 

করি কুঠিরেতে বাস এই বনে আসি । 

তপগ্তিলাভ করিনাই পঞ্চাযৃত পানে 3 

এবে কিন্ত পরিতৃশু ফলাদি ভোজনে। 

অতৃপঞ্চ কোমল শষ্য কুহ্ম চনে; 

প্রকৃতির তৃণশব্য। পধ্যন্ক এক্ষণে ॥ 

বদি বারানসী রহ্জ্য কখন যাইবে ; 
পিতার চরণে মম বারতা কহিবে 1” 

"কহিল ০সবন্/চন্প এই কথা শুনে ; 
শ্দি্বাসন বব দাস শুনেছি শ্রবনে 

অদ্য মম শুভদিন দেখিন্থ চরণ 
ক্তার্থ হইনু আবি সার্থক জীবন । 



প্রথম" সঙ্গ ৯, 

হেখ! হ'তে দেশে গেলে বাজার সদনে ; 

দিব এই সুসংবাদ প্রফুল বদনে। 

ফদিও ব! নির্বাসিত করেছে তনয় ; 

তথাপি ব্যথিত ফ্ুব পিতার হদম ৷ 

বনছুদিন নিরুদ্দেশ পুত্রের সন্ধানে ; 
জ্বলস্ত হৃদয়ে শাস্তি পাইবে রাজনে 1” 

এইরূপে বছবিধ সম্ভাষণ পর ; 

বিদায় লইয়া পশে বনে বনচর । 

সে সময়ে অকণ্নাৎৎ দৈবের ঘটন 3 

ব্রক্মদত্ত নৃপতির হইল মরণ : 

রাজানয় কোলাহল রোদনের ধ্বন ১ 

বিষাদের ছায়ামাথা হইল ধরণী । 
রাজা বিনে রাজ্যশূন্ত অরাজক ময়; 

সিংহাসন শূন্য থাক কতু শ্রেয়নন্র | 

মৃতের সৎকার কৰি মন্ত্রি বুদ্ধিমান £ 

বথাবিধি প্রেভকাধ্য করে সমাধান । 

অতপর প্রজাপুজে আহ্বানি বিশেষে ; 

করিল বৃহতী সভা! সগুম দিবসে । 
“সভাসদ্ধে মন্ত্রীবর বলিল তখন 

কি বিধান আমাদের বল প্রজাগণ। 

রাজপুত্র ছিল যেই সেও নিরুদ্দেশ ; 

সিংহাসন শূন্য আজি সপ্তম দিবস। 

রাজা বিনে রাজ্যনষ্ট হয় নীতিনষ্ ; 

নীতিহা'র। রাজ্য সু তী়স্পদ ভ্রষ্ট। " 



৪৪ নাগ-লীলা | 

তভোমর! সকলে মিলি করহ বিধান; 

কার হাতে করিবে এ ব্সাজত্ব প্রদান '» 

সমবেত প্রজাবুন্দ এইকগা! শুন 3 

মন্্রীবরে সন্বোধিক্কা বলিল তখনি । 

“তা'হলে “মঙ্গলরথ” করিয়া প্রেরণ ; 

শির্বাচন করিনিন্ রাজা একজন |” 
এ স্থলে থামক়া আমি বলিব সেকথা 

অঙ্গল রথের যেই অপুর্ব ক্ষমতা । 

অপুর্ব মঙ্গলরথ মক্ষল নিদান ; 

আাজার মঙ্গল তবে করে অনস্থান। 

দেবতার বথ ইহা মানবের লক্ষ; 

দৈবশক্তি প্রাপ্ত রথ দেবপুরে রয় । 

এক্ষদত্ত মহারাক্গ ফত উপদ্জিল; 

পান্সিক অথব। বুদ্ধ অংশে জন্মিল। 

তাঁভাদের উপকারে ত্রহ্মানিজহাতে 

রাখিস্সা দিক্াছে রথ এই পুথিবীতে ! 

বিচিত্র রথের সঙ্জ। বিচিত্র গঠন 

সমুজ্জল প্রভা ষেন মধ্যান্ তপন । 

্গণপ্রভ! বেগ ধরে রথের গমন 3 

মুহুর্তে করিতে পারে প্রথিখী ভ্রমন | 

অপুর্ব রথের এই অপুর্ব কৌশল ; 
বা” বলিবে তা* করিবে পলে অবিকল । 

যে কাধ্য মানব কভু সাধিবারে নারে ; 

নির্ব্ক্ে দেকাব্য ইহা সম্পাদন করে 



প্রথম সর্গ। ৪৫. 

ব্রাজার অভাব হ'লে বাজতে কথন ; 

করিত প্রজার মিলি রথ বিসঞ্জন। 

দৈববলে বলী রথ জানেত সকল; 

কাহার অদৃষ্ঠে আছে"রাজত্ব সম্বল । 

অকল্পাৎ ভারকাছে হ'য়ে উপনীত; 

সম্্রমে সে" জনে ল+য়ে চলিয়। আসিত । 

প্রজার মঙ্গলরথে দেখিত যাহাকে ) 

বাজ্য-সংহাসন ভারা প্রদানিত তাকে । 

এবারও প্রজাগণ মন্থর বচনে 

মঙ্গল পথের কথা বলে সে করনে । 

হেনকালে সভা মাঝে প্র বনচর 

কোথা হতে অকস্মাৎ আসিল সত্বর । 

তাহাদের এহরপ পরামশ শুনে 3 

করযষোড়ে কহে গিরা মন্্ীর সদনে। 

“মন্ত্রীবর্র এ দাসের এক নিবেদন $-- 

একদা শিকান্েে আমি প্রবেশিন্ধ বন। 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে বহুদূর দূরাস্তরে ঃ 
উপনীত হই গিস্বা যমুনার তীরে । 

দেখিলাম আমাদের রালার কুমার; 

কুঠির বাধিক্া] আছে বন মাঝার । 

আমাকে দেখিব মাত্র বড় শ্রীত হ'ল; 

পরিচয় জিজ্ঞাসিয়া পরিচয় দিল । 

ফল সুলাহারে করে জীবন ধারণ ; 
ৰড় ছু উপজিল করি দ্বরশন। 



০০8৬. লাগ-লীলা । 

ক্সক্পনীয় যথাযথ সম্ভাষণ পরে ; 
রাজপুত্র এই বার্তী দিল। এ দাসেবে । 

“যদি ভুমি যাও কভু আমার নগরে ; 

কহিও এ সব কথ পিতার গোচরে |” 

তাই আজ শুনিক্বাই এ সব বারত। ; 

আসিক়াচ্ছি কহিবারে তাহার বারত!। 

বিহীত বিধান এবে করুন য! হয় ; 

যমুনার বনে আছে ব্রাজ্ঞার তনম্প ।* 

ইহ শুনি সবাকার ঘুচিল বিষাদ; 

হাতেতে পাইল যেন আকাশের চাদ; 

রাজপুত্র বেচে নাই সবার ধারপা ; 

বহুদিন গত তার সন্ধান মিলে না। 

হঠাৎ জীবিত বার্তী শুনিয়া! তথনি ; 

জয় জয় বলি উঠে আনন্দের ধবনি । 

সঙ্গে করি নাগরিক আর বনচর ; 

আলিবানে রাজপুত্রে যার মন্ত্রীবর | 

যে বনে'নাশিনী সনে রাজার কুমার ; 

কুঠির বাধিক়! স্ুথে করিছে বিহার । 
অনুক্রমে সেথা গিয়া! উপনীত হ'ল; 

বূপাস্তর রাজপুত দেখিতে পাইল । 

সুচিব প্রক্কতি পুঞ্জে নেহারি নয়নে ; 
রাজত্বের পুর্বস্থতি জাগিল জীবনে । 
হরিষ বিষাদে ক্রমে জড়িত হদকে 

পরস্পর প্রীত হ'ল প্রীতি সম্ভাধিরে | 



ওরস সর্গ 

'বতংপর মন্ত্রীবর আাজপ্ুত্র প্রতি 5 
কহিলেন আছে মম একটি মিনতি ॥ 

আই্টম দিবস আজি পিতা তামার ও 
হইস্রাছে কল গ্রান্ড শুন সমাচার । 

ষথাাবধি করিস্সাছি সংকর তাহা 3 

০কবল ভূুপত্তি বিনে ব্াজ্য অন্ধকার । 

[সিংহাসন শুন্য পল অনে ভজ্গ পাক্স ও 

কে জানে ক আছি পাছে বিপদ ঘটাক্ । 

এপ্কারণ শুন্ত থাক? কজভু শ্রেক্স নক 

বিশেষত অন্রাজক ব্রাজ্জা নষ হন্স। 

বছলিন লইস্বাছি সন্ধান তামার ; 

কিজ্ঞ কত পাই নাই শুভ সমাচান । 

গতভকল্য ঢব্রমুদে সংবাদ পাহসা, 

০তামালিতে আসিক্গাছি আমরা ছুটিক্স! 

বহুদিন বনে বনে পেলে বন্ছ ক্রেশ; 

এখন আনন্দে চল আপনার লেসন! 

ব্রাজপ্ুুত্ আাজ! হযে বস সিহ্ছাপলে 

লম্বা শাসন কন পুলকিত মনে । 

বুদ্ধ ব্রা) তব পিতা বিস্বেগে ছুখ ও 

স্ুলিবে প্রক্ুতি পুঞজ হেব্সে ভব মুখ £ 

তবত্ত-এব বিলিম্বেতি লাহি শ্রক্সোজন 3 

সশীত্রগতি চল যাই আপন ভবন । 
পিভার অবশ শুনি বাজার কুমার ; 

মনে হনে হইলেন ছহবিভ আপা 4 



“৮ নাগ-লীলা | 

আপনার পিভা তবু য্দ বা নিয়; 

এক রক্ত হই হদে ভিন্ন ভাবে বর । 

পিতাপুত্রে বহুদিন বিচ্ছেদ দোহার ; 

এবিচ্ছেদে হ'ল চির বিচ্ছেদ সঞ্চার । 

মৃত্যুকালে না শুনিল অন্তিম বচন; 

পুজিবারে না পারিল কমল চরণ । 
এ জনমে না হইবে দরশন আর; 

বিদায় জনম তরে হয়েছে তাহার । 

ইত্যাদি বিবিধ দুখে রাজার নন্দন : 

নীরবে করিল শোকে অশ্রু বিসজ্জন | 

“রোদন সম্ধঘরি শেষে কহিল তখন, 

যেতে যদি হয় পুন আপন ভবন । 

নাগ মাণবিক1 আছে গৃহিণী আনার , 

জিক্ঞাসা করিয়া জানি কিমত তাহার 1” 

এ বলিয়' রাজপুত্র পত্রী পাশ গিয়া ; 

কহিলা এ বিবরণ মুছু সগ্ভাধির়। | 

*প্রয়তমে কাহ শুন ছুখ সমাচার; 

সৃশুভ সংবাদ আছি শুনেছি আমার । 

অষ্টম দিবস হ'ল পিতার মরণ ; 

আমা নিতে আসিয়াছে মন্ত্রী পরিজন । 

সিংহাসন শুন্য আছে মনে ভগ্প হয়; 

এ কারণে রাজো মম ধাইবারে হন । 

চল পরিয়ে মম সনে বারাণসীপুরে ; 

রাজরাণী হয়ে দোঞ্ে রব অস্তঃপুরে । 
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যোড়শ মহিষী মাঝে তুমিই প্রধান! ; 
তোমার অধীনে র'বে অন্ত সবর্জনা 
নানাবিধ স্বথখভোগে বঞ্চিব সেথার ; 

কেন বা কুঠিরে আর থাকিব হেথায়। 
আমার পিতার রাজ্য দ্বাদশ যোজন ; 

তাহাতে করিব মোরর প্রভুত্থ স্থাপন । 

মমসনে যেতে প্রিয়ে জীবন সঙ্গনী ; 

কেমন তোমার ইচ্ছা বল স্থবদনী ।” 

পতির বচন শুনি পত্তীর হৃদয়) . 
অনুতাপ চিন্তানলে দগ্ধিভৃত ভয়। 

কহিল স্বামীর প্রতি সকরুণ বাণী; 

“অবলার অপরাধ ক্ষম গুণমান ! 

স্বামীই রমণী-ধন রমণী-জীবন ; 

&কমাত্র গতি পতি রমনী-রজন । 

স্বামী বিনা সভীনারী সুখী নাহি হয়; 

স্বামীর বিরহে সতী জীবন তাজয়। 

তপ; জপ, দান, শীল, পুণ্য কন্ম যত; 

স্বামীর চরণে সব আছে বিধিমত | 
স্বামী সুথে সতী পতী আনন্দিত হয়, 

ছুথে দুখী সর্বকাধ্যে সমভাবে রয় । 

যদিবা রাজত্বে তব ক্ষন্মে অভিলাষ; 

সিংহাসনে বসিবারে করিয়াছ আশ। 

তা'হলে তোমায় নাথ করিব না মান! ; 

তব-স্থখে এ আধনী পাসরে আপনা । 



নাগ-লীলা 

বাও নাথ জুখে কর রাজ্য আপনার ; 

চরণ দাঁনীরে কিন্তু ভুলন! তোমার । 
তব ধ্যানে তব নামে জীবন যাপিব 3 

কিন্ত নাথ তব সন যাইতে নারিব। 

যেইহেতু, প্রাপেশ্বর আমি যে নাণিনী 
অতি বিষধর ক্রুর স্বভাব বূপিনী। 
অল্প কারণেতে হহ হুতাশন প্রায় ; 

আপনা বিস্কৃতি নাথ সামান্ত বাথায়। 

ভাল" মন্দ হিতাছিত অত্যল কারনে, 

সদা ব্ডিলিত চিন্ত জাতীগত গুণে । 

বছল মানবী মাঝে আমি একজন ; 

বসতি করিব কিসে বল প্রাণধন। 

যদ্দিব! কারণে কোন আত্মভাঁব জানে; 

বিষম বিভ্রাট .সথা না হবে কে জানে ৯ 

ক্রুদ্ধ হয়ে যদি আমি চাহি কারো পানে ; 

অমনি সে জন ভস্ম হ'বে ততক্ষণে । 

বিশেষতঃ এতজন সত্তিনী সঙ্গেতে ; 

একত্র বসতি আমি নাব্িব করিতে । 

অতএব যাও লাখ পুন্র কন্তা ল”য়ে ; 

বিদায় দিতেছি আমি সরল হৃদয়ে 1” 

পতীর বচন শুনি রাজার কুমার 7 

সে ব্রাত্রি বঞ্চিল সেথ। সঙ্গে সবাকার । 

পরদিন পুনরায় পত্বীকে তাহার ঃ 

সঙ্গে যেতে অন্ুবোধ করে বারবার। 



শা পাক 

হু সা এস চে হ মাছে চা ক এ ফী শা এক 

শা । বা না দেল 
]] রী নি : 4 

্ কু 2 সি 

শুনিয়। পতির এত সকাতর বাণী ; 

অশ্র্পুর্ণ লোচনেতে কহিছে নাগিনী । 
“যদি প্রভু দাসী তরে এত শ্েহ থাকে ; 

'স্গধী কর শেষ মম এ মিনতি রেখে । 

পুত্র কন্তা ছই মম হৃদয় রতন 3 

তব সহবাসে তারা মনুষ্য নন্দন । 

তথাপি আমার শুণে তাদদের জীবন ; 

রর্খার সম্বল মাত্র, প্রধান জীবন । 

জল ক্রীড়া বিনে তারা অন্ত নাহি জানে; 
তিল মাত্র নাহি থাকে উদক বিহলে। 

সেহেতু তাদের তরে এ মম মিনতি ; 

জলক্রীড়া আমোজন কর প্রাণপতি | 

রথোপরি নৌকা এক কন্সিয়া প্রস্তুত; 

উদক ভরিয়া পুর্ণ কর যথাযথ । 

ভাঙতে সম্কান মোর ক্রীড়া কগরে ক'রে 

স্থথে বাবে তব সনে তোমার নগরে । 

সেখ! গিয়া বারানসী বাজ অন্তঃপুরে ও 

থনিবে পুকুর এক তাহাদের তরে । 

তাহা হলে স্থুথে রবে আমার সম্ভান; 

ইহাই মিনতি মম ওহে দক্থাবান ॥ 

আর কিছু নাহি চাই তোমার চরণে; 
দাসীর এ শেষ কথা বাখিও ম্সরণে ৮, 

এ বলিক্া স্বামী পদে প্রণিপাত করি 
স্বামীর চরণ-রজ মন্তকেতে ধরি । 



- মাগস্লীলা । 

আপনার পুজ্ ছয়েঞ্ধুকে জড়াইয়। ) 

ঘন ঘন শির চুমি আশীষ করিয়া । 
পতি হাতে তুলে দির! পুত্র কন্য] ছয়ে ; - 

কহিতে লাগিল অতি করুণ হৃদয়ে । 

“যাও বাছা পিত! সনে স্থথে কাট কাল; 

রহিল ছুথিনী মাতা লইয়া! জঞ্জাল । 

পতি পানে চেয়ে সতী কিলা কাদির! 

ধাও তবে প্রাণনাথ দাসীরে ছাড়িয়া 

ছধ না করিব আর তোমার বিহনে ; 

ন। হয় অধিনী সী তব মুখ বিনে। 

ভগবান শ্রীচরণে প্রার্থন। হৃদয়ে ; 

চির স্থথে রাজ্য কর পুত্র কন্তা ল"য়ে। 

অস্তমের এ মিনতি কি কহিব আর: 

করিয়াছি যত দোষ ক্ষমহ আমার 1১, 

'এ বলিয়া পদে বন্দি রোদন করিয়ে ; 

নাগপুরে চলে গেল অন্তধ্ণন হয়ে । 

পত্বীর বিযোগে পতি বিষ!দিত চিতে ; 

পুত্র কন্ত1 লয়ে এল মন্ত্রী সদনেতে। 

কহিল সকল কথা বিস্তার করি! ; 

পুত্র তরে অনাথিনী গেল ৷ কহিয়। । 

শুনিয়া! তাহার বাণী মন্ত্রী ততক্ষণে 3. 

আজ্ঞা দিল ভৃত্য গণে তরণী স্থজনে। 

পেয়ে আজ্ঞা ভূৃত্যগণ করি অয়োগন, 

বুহৎ তরণী এক করিল হ্থজন ) 
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তার মাঝে জলাগান নিম্মাণ করিয়া; 

রাখিল ক্রিড়ার হেতু উদক ভরিয়া । 
সজ্জিত হইল তরী বিবিধ রতনে ; 
ব্রথের উপরি অতি আশ্চধ্য গঠনে । 

পাথেক্স প্রভৃতি যাহ। আছিল হ্ধেথাক্স ; 

স্গানে স্কানে সাজাইক়া রাখিল তাহাক়্ | 

অভিষেক ক্রিক্না তাব্র বিহিত বিধানে ; 

₹ক্ষেপে হইল শেষ সে বিজন বনে। 

পুত্র কন্ত! মন্ত্রী আদি সঙ্গে অতঃপর ; 
স্ুভক্ষণ চেরি করে যাত্রা নরবর 1 

যথ। কালে বারানসী আসি উত্তবরিল ; 

ক্রমে ক্রমে বাল শন পরে কি ঘটিল ॥ 

বীজ লাভ। 

বারানসী মাঝে আজ আনন্দ লহরী; 

উছলে সবার হৃদ্দে মি কি মাধুরী । 

নৃতা গীত €কোলাহুলে প্রপুরিত ধরা ; 

রাজপুত্র রাজ! হ'বে সবে মাতোক্লারা। 

মৃুহু মু? হুলুধ্বনি দেয় বামাগণ ঃ 
শ্বগীয় সুন্যরে করে বিমোহিত মন । 

-বাজিছে বিবিধ বাদ্য বিবিধ বাদনে 3 

না পশে একের কথ অন্যের অরবণে। 
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ধনী মা'নী দীন ছুখী ভিখারাঁর দল; 
সবাই আনন্দে আজি ভয়েছে বিল্রল। 

রাজাহারা রাজপুত্র ফিরি বনে বনে ; 

যাঁপিল অনেক কাল ছুথভর! মনে। 

এখন বসিবে আসি পিতৃ সিংহাসনে ; 

ভূঙ্িবে অশেষ সুখ ধরিত্রী পালনে। 

এ উৎসবে বাঁরানসী আজি ভাসমান ; 

কামনা করিছে সবে রাজার কল্যাণ। 

স্থগন্ধ কুন্পম মাল! কুস্কুম কস্তরী ;-- 

যেন বারানসী আহ সৌরভের পুরী । 
বালকের দল মিলি পথে ঘাটে মাঠে; 

কাপায় মেদিনী জয় স্তুতি গাথা পাঠে। 

ভুলিয়া! বিহগকুল আহার উড়্ন ; 
শাখে শাখে কলকলে করিছে কীর্ভন। 

ধরণী সাজিল কিবা! নবীন ভূষণে ; 

যেন, কার প্রতীক্ষায়, প্রীতি-প্রতিদানে 

হইল বিচিন্ম শোভা! বিচিত্র ধরণ ; 
শাস্তি পূর্ণ বারানদী শান্তিনিকেতন । 

উড়িছে পতাকাকুল সথমন্দ সমীরে, 

শোভিছে মঙ্গল ঘট প্রতি গৃহদধারে। 

তিথি লগ্ন নক্ষত্রাদি হেরি গশুভক্ষণে ; 

প্রীতমনে বসে রা পিতৃ সিংহাসনে 
নাম হ'ল 'ব্রদ্ধ দত্ত দ্বিতীয়” তাহার ; 

সমাপিল শুভকার্ষ যথ। শান্ত্রাচার। 



প্রথম সর্গ হক 
দীন, হখী, নিঃসহায়, ভিখারী, ব্রাঙ্মণে 
ভাগার খুলিগা দান করে ততক্ষণে । 

উদর ভকিক্া পেল ক্ষুধার্ত আহার ; 

অপূর্ণ বাসন! পুর্ণ হইল সবার । 
আশাতীত ভিক্ষা লাভে ভিক্ষা জীবীগণ 
বাজার মঙ্গল সবে করে আকিঞ্চন। 

আনন্দের ধরা আজি আনন্দেতে সারা ; 

আনন্দে গিয়াছে সবে হ”য়ে আত্মহারা । 

এইনূপে বিধি মতে কাধ্য করি শেষ 

যথাকালে অস্তপুরে পশিল নরেশ । 

ষোড়শ কামিনী লয়ে নৃত্যাদি কানিণী ; 

বঞ্চিলেন সেখ। সুখে সপ্তম যামিনী । 

নৃত্য গীত রঙ্গ বস, রমণী মান্সাক্স ; 

প্রমোদে প্রমাদে রাজা আপনা হারায় । 

অভ্যুচ্চ প্রাসাদ পরে সপ্ততলো পরি, 

দেবেন্দ্র, গিরিক্র শিরে যেমন বিহারী । 

তেমন এঁহিক স্থথে বঞ্চি সপ্তনিশী ; 
পরুদিন বসিলেন সিংহাসনে আসি। 

অতঃপর মন্ত্রীবরে সম্বোধি রাজন ; 

বলিলেন এই কার্ধা করিতে সাধন । 

“পুকুর করিংত গবে অস্তপুর মাঝে ; 

বাহাতে গভীর শ্বচ্ছ সলিল বিরাকে। 

জলজ কুন্ধম নান! হইবে ভিতরে ॥ 

 উদ্ভান হইবে চাি পুরিনী পাড়ে। 
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“ত্রজ্মদত” “সমুদ্রজা” পুত্র কক্চা বয় ১-_ 
জল ক্রীড়া তরে ইহ করাইতে হস্ত । 

বাজ খ্সাজ্ঞ। পেকে মস্্ী আদেশিল। চরে; 

'পুকুর খনন এক কর অভ্তপুনে ৪” 

আজ্ঞা পেয়ে চব্রগণ তানাই কক্রিল, 

অবিলম্বে সেই কাব্য সমাধা হইল । 
বাজ পুত্র কন্যা ত্বশ্ন তাহার ভিতর ; 

নিরাপদে জলকেলি করে নিরস্তর । 

হইল বাজার আজ্ঞা পুকুরের জলে ; 

নানামে যেষন এই কেহ কেন কালে । 

চাব্রিধাবে নিষ্োজিল সশক্ প্রভবী; 

ভল্ষে কোন নর ভার নাহি ছেণান্গ বারি । 

"সচ্ছলীরে মলানন্দ্ে মাতৃুশোক ভুলি, 
ন্রাভ'-ভগ্নী নিতা নিত্য কনে ০স1 কেলি ৷ 

মানব ওরসে জন্ম বদিও তাদের । 

তপাপি স্বভাব লাভ হুইল মায়ের । 

পিতৃশুণে হ'ল দোছে মানব মানবী 5. 

মংহৃশগুণে ভিন্ন ভাবে হ"ল জলজীবী । 
জাতির বিচিজ্র গতি কহ? বড় দ্বান্স; 
ভাবুক নিয়ত ভাবি, আপনা-বিলাক্স। 
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কুর্শের কাহিনী । 

| দিন দন জলকেলি করে ছই জনে ; 

সুখ বিন! ছুখ তারা কভু নাহি জানে। 
একদা রজনী যোগে গভীর তিমিরে ; 
কচ্ছপ আসিয়! এক নামে তার নীরে । 

কেহ না জানিল তাহ! প্রহরী সকল; 

তন্দ্রা অবশ অঙ্গে আছিল বিকল । 

পরদিন ক্রীড়াহেতু নামিলে জলেতে ; 

অকম্মাৎ কুন্ম তার। প'ইল দেখিতে; 

ভীষণ দর্শন কুশন তিমির আকার; 

বৃতৎ প্রস্তর যেন দিতেছে সাতার । 

পঙ্জুর তালের মত মব্তক তুলিয়া ; 

আপে পাশে চাহে কু ঘুরিয়। ফিরিয়া । 

কতু ডুবে কু ভাসে কভুব! সাতারে ; 

ভীত হু"ল কুমারের! নেহারি তাহারে । 

সবিশ্ময়ে ভ্রুতগঠি বাপী তীরে উঠি; 

উন্ধখাসে হ্াপাইয়। পলাইল ছুটি। 

পিতার সদনে গিক্লা ক!হল সকল 

ভীতি বিকম্পিত স্বরে, হইস্স! কল । 

“তুমি বাব! অন্তঃপুরে মোদের লাগিয়া ; 
বাখিলে থখেলিতে যেই পুকুর খনিক্া ৷ 

কিন্ত আন্গ বুক কাপে কহিতে সে কথা; 

কোথা হ'তে ঘক্ষ আসি বাস করে সেথা । 
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প্রকাণ্ড শরীর তার দেখি ত্ৃয়-পায় ; 

তাল গাছ সম দীর্ঘ মাথ! বাহিরায় । 

কতু ডুবে কভু ভাসে চাহে চারিক্ধারে ; 
যেন আমাদেরে বাবা চধহে খাইবারে। 

“ ভয়ে আসিয়াছি মোরা তোষার সদন; 

হন্প নয় দেখ আসি সত্বর এখন” 

পুর্রদের বাক্য শুনি চিন্তিত নৃপর্তি ; 

সন্তান বাংসলা হেতু ক্রোধ হ'ল অতি। 

“কিবা সে কেমন যক্ষ, কি নাম তাহার; 

মম পুত্রে ভয়দানে এত অহঙ্কার? 

না জানি কেমনে আপি নামিল জলেতে ; 

ছিল না প্রহরী তদ সেথ। পাহারাতে ? 

অথচ কি অলঙক্ষিতে পশিল পার ; 

বির হেতু জল ক্রীড়! পুলুদের মোর! 

যেহো'ক সে হো”ক শাস্তি করিব প্রদান; 

দেবতা হ'লেও তার নাই পরিস্রাণ। 

চল তবে বাছাগণ করিও না৷ ভয়; 

এখনি তাহাকে আমি ধররিব নিশ্চয় ৮ 

এ বলিয়। মহারাজ জাত ক্রোধ হয়ে; 

পুত কন্তা লয়ে দোহে আসিল ধাইয়ে। 
সশস্ত্র প্রহরী বুন্দ রাখি চারিধারে 

আজ্ঞ! দিল! অন্থুচরে জল সেচিবারে । 

যেন কোন মতে সেই নারে পলাইতে ; 

আপনি রহিল রাজ দাড়া+য়ে তীরেতে। 
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হীন কুম্্ম ধরিবারে এত আয়োজন 

জানিল না নৃপ কিন্ত প্রকৃত কারণ । 
রাজ-বুদ্ধি লুপ্ত প্রায় হাসি পায় মনে ; 
কি করিতে পারে ক্ষুদ্র কুর্ম্ের জীবনে । 

অথবা যদিও হয় দের যক্ষ কেহ; 

নর শৃক্তি কবে কোথা ধরিয়াছে কেহ ; 

ন্নেহ- মোহে আত্মহারা হ'ল নরবর; 

না ভাবিয়! না [চস্তিয়! কার্যে অগ্রনর। 

এমন অনেক হয় সংসার কাননে; 

মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে ভূলে জ্ঞানীগণে । 

“মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম” কি. কহিব আর; 

শিশু বাক্যে হত জ্ঞান হইল রাজার । 

আজ্ঞা মাত্র ভূত্যগণ তাহাই করিল? 

দও পাঁচ ছয় পর জন নিঃশেষিল। 

দেখিল পরিয়! আছে প্রকাণ্ড শরীর ; 

তিমির বরণ কুম্ম গুটাইয়। শির। 

দেখা মাত্র শিশুগণ টেচা?য়ে উঠিল ; 

“এই সেই ক্ষ পিতঃ মোদেরে ত্রাসিল । 

শীদ্র ধর তাবে, নয় ষা'বে পলাইয়া; 

পলাইলে ভয় পুনঃ দেখাবে আস! 1” 

শিশুদের কোলাহলে রাঞ্ষা দিল সায়; 

ভৃত্যগণ শীঘ্র তারে ধরিবারে যায়। 

হাতে গলে দড়ি দিয় রাধি লয়ে তারে; 

একের কি সাধ্য রাখে উঠাইতে পারে। 



নাগ-লীল! 

দশ বার জন ভৃত্য অতি কষ্ট পরে; 

. €কোন মতে তুলে কুন পুকুরের পাড়ে । 

রাজ আজ্ঞা মতে পুনঃ অস্তঃপুরে নিল ; 

কুম্ম দেখিবারে মহা গণ্ডগোল হ'ল। 

কেহ বলে মার মার কেহ বলে কাট ; 

,কেছ বলে পুড়াইয়। ঘুচাও বঞ্চাট । 

মাংসাশী মানব যার! মাংস লোভ কর 

কেহ কেহ বলে তার সিদ্ধ কর এরে। 

হইবে ইহার মাংস বড়ই সুন্বাদ 

ঘুচিবে সবার আজি মাংসের বিবাদ । 

কেহ বলে কুন্দম নহে ইহা মনে লয় ; 
কুম্মরূপে হবে কোন দেবতা নিশ্চয় । 

চোখে দেখি নাই কভু শুননাই কাণে; 

কুর্মাকৃতি দেব দৈতা না"হবে কে জানে। 

কেছ বলে উদৃকলে চূর্ণ কর ছার; 

তবেই হুইবে শান্তি উচিত ইনার । 

কেহ বলে, তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ ইহারে ; 

ইতাদি শতেক জনে শত কথ! পাড়ে । 

সর্বশেষে জলভীরু জনৈক অমাত্য ; 

“বলিলেন তোমাদের যুক্ত নহে সত্য। 

কেনব। গাহারে মোরা স্বহস্তে বধিব $ 

কৌশলেতে কার্য সিদ্ধি শাস্তি প্র্দানিব। 

যমুনার গ্লাবর্থে নিক্ষেপ ইহারে ; 

1পী এ, পাপের শান্তি ভুজ্িবে অচিরে |. 



প্রথম সর্গ' ৯. 

ঘুর্ণিপাকে পরি এই হ্থারাইবে প্রাণ? 
আমার বিচারে হয় ইহাই বিধান । 

ইহ! ভিন্ন অন্য দও নাহ্িক ইহার” 

গুনিরা কচ্ছপ ধূর্ত ধুক্তি ক'রে সার। 

“ইহাই উচিত হয় আমার পক্ষেতে ; ৮. 
জীবন পাইলে পারি জীবন বাঁচাতে । 

কপটে যদিবা আমি অস্বীকার করি; 

ভাবিয়া! কঠোর শাস্তি নিক্ষেপট্রিবে রারি। 

এ ভাবিয়া ধূর্ত কুম্দ শিরা বাহিরিয়! ; 
অমাত্যের প্রতি কহে কপট কাদিয়া 

“কেন প্রভূ এ আদেশ কর, এত বোষ ; 

এমন করেছ কিবা তন পদে দোষ। 

ক্ষমা! কর অপরাধ হ'য়ে থাকে বদি; 

কাতরে মিনতি করি পদে নিরবধি । 

না জানিয়। জলে নামি দিয়েছি সাতার ; 

লঘু পাপে গুরুদণ্ড, কেমন খিচার । 

শান্তি প্ররদানিবে বদি অন্য শান্তি দাও; 

ইহাতে মরণ মম জীবন বাচা ও ।” 

ইহা শুলি মহারাজ স্থির কর মনে; 

ইহাই উচিত শান্তি কুশ্মের জীবনে । 
'ন! শুনিয়া! কচ্ছপের কপট বচন; 
কপটে-সরলভাবে গ্রহণি রাঞ্জন। 

আদেপগিল! ভৃত্য প্রতি, প্বাও ভৃত্যগণ ; 

যমুনার জলাবর্তে করহ ক্ষেপন 5 



২৬২. নাগ-লীলা ৷ 

আজ্ঞা মাত্র দাসগণ বান্ধি হাতে গলে; 

শীস্র তারে ফেত্ল গিক্স। যমুনার জলে । 

কুশ্মের দোৌতা । 

যমুনার জলাবর্তে পূরিক় ছুশ্্রতি ? 

হরধিত হল অতি পাইকা মুকতি। 

এইব্পে দ্বুর্ণিপাকে ঘুরিতে ঘ্ুরিতে ; 

স্থতীক্ষ প্রবাহে গিক্া পরে আচম্বিতে। 

ত্রিবেনী সঙ্গম হ'তে প্রবাহ ছুটিল্সা ; 

বমুন'র অস্তস্থলে বহিয়' বহিয়া £ 
নাগরাজ ধৃতবাস্র-পাতাল ভবন 

গত দেই জলকস্রোত ; অপুব্ব কথন । 

কছপ পরিয়। সেই ছুন্বাধ্য শ্রোতে ; 

আপনা বাচাতে বড় লাগিল ভাবিতে । 

প্রবাহের গতি সেই এতই ভীষণ , 
গিরিও নারহে স্থির তাহাতে কথন । 

"আপনার বলবীর্ষ্য প্রশ্জোগ করি 3 

তথাপিও কোন মতে উঠিতে নারিল্সা | 

অবশেষে অনুকূলে ভাবিতে ভাবিতে ; 

শরীর ভাসায়ে দিয়। লাগিল ধাইতে । 

বহুদূর অগ্রসরি দেখিল তথন ; 

অপন্ধপ নাগগণ করে বিচরণ । 
ঙ্ 
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সে সময়ে ধৃতরাষ্ট্ী রাজার কুমার। 

জলক্রীড়া হেতু আসে গর্ভে যমুনার । 
কুম্দহেরি রাজপুত্র সক্রোধে বলিল ) 
কুম্ বেটা কি সাহসে এখানে আদিল ? 

“দেব দৈত্য রক্ষষক্ষ এই নাগ পুরে ) 
পিতার আদেশ বিন! আসিতে না পারে। 

এ বেটাত দেখিতেছি ভারি অহঙ্কারী; 

আজ্ঞাবিন! নিঃসঙ্কোচে চলে এলপুরী । 

ভ্ত্যগণ ধর তারে বধ এক্ষণ 3 

যেমন সাহস তার:হউক তেমন 1” 

ইহ! শুনি ধূর্ত কুম্ম্ম ফ'াপরে পরিল ; 
আপনার মুক্ত পদ্থ। খুজিতে লাগিল। 

“বিপদ এড়ায়ে এক পরি অন্যটিতে ; 

ভীষণ সমস্ত! হেরি এবার বীচিতে। 

পরেছিন্থ বারানসী নুপতির হাতে ; 

কপট করিয়া কত মুক্তি পাই তাতে। 

নরনহে দেবনহে, এর! নাগগণ ; 

প্রচ এদের হাতে বুঝিবা মরণ । 

কপটে ছলিতে পারি মনে নাহিলয়; 

নাগগণ ক্রুরমতি অত্যন্ত নিদয়। 

ঘা"হয় করিব কোন বিহিত ইহার; 

মৃত্যুত নিশ্চয় মম রক্ষানাই আর। 
কপট করিয়! দি পারি ছলিবারে % 

তাহাত যথেষ্ট মম জীবনের তরে।” রর 



পা সন টু 

৬৪" নাগণলীলা 

এ ভাবিয়া! যনে মনে যুক্তি স্থির.করি » 

ধৃতরাস্্র-পুত্র প্রতি কহে ধীনি ধীরি। 

"রাজপুত্র কেন তব অনুচিত কথা ; ূ 
দূত কভু বধ্য নহে গতি যেথ! সেথা । “ 
বারাণসী.রাজদূত প্চিত্রচুল” নাম; 

ংবাদ লইয়া আসি মত!রাজ স্থান । 

বৃতরাষ্ট্র পুত্র হ'য়ে পাতালের পতি ; 

কেন তব এই কথা ওগো মহামতি ! 

ন। জিজ্ঞাসি হিতাহিত, বল বধিবারে ; 

রাজনীতি নহে কভু দূত মারিবারে। 
শীঘ্ব মোরে লয়ে চল রাজার সদন; 

মহারাজ কাছে মম আছে নিবেদন। 

যেহেতু পাঠা'ল মোরে বারাণলী রাজ; 

কহিলে সকল কথ পাছে দিও সাপ্ত।': 

শুনি অপ্রতিভ হ'য়ে রাজার কুমার; 

আদেশিলা “লগ এ'রে গোচরে পিতার 

দূ বধিবাঁরে সভ্য না হয় উচিত; 
রাজার যেমন আজ্ঞা তেমন বিচত 1৮ 

আজ্ঞ। পেপে চরগণ তাহাই করিল; 

কন্মলর়ে রান স্থানে উপনীত হ'ল। 

চি্চুল নামে এক ছিল জল-পতি ; 
গ্লচগ্ড প্রতাপ তার তীক্ষ বুদ্ধি অতি। 

অবশেষে যদিও বা তাঙ্কার নামেতে ; 

বিপদ হইতে পারে সুকতি পাইতে । 



প্রথম সর্গ ॥ 

চিত্রচূল নাম বলা উহাই উদ্দেশ্য ; 
লহে, কু চিত্রচ্ল কেবাকার দৃশ্য ? 

যা'হৌক কুর্মমের বৃস্ত রাক্সারে কহিল ; 
“দেবো পিতঃ বারানপী রাঙ্গদুত এল 1” 

মহারাজ ধৃতরাষ্রী নেছারি তাহারে ; 

“এ নহে দূতের যোগা কহিলা কুমারে । 

ক্ষুদ্র দেহী, তাতে কুশ্ম দ্বণিত আকার ; 
রাজদূত হ'তে নারে এই জানোকার। 

ইহ শুনি করাবে কুর্ম বাহিরিয়! শির ; 

কণহতে লাগিল, ভয়ে অথচ অস্থির । 

“০কন প্রভু মহারাজ এত নিন্দ মোরে; 

দোষ ঘদি হ'য়ে থাকে ক্ষমিও দাসেরে। 
ভাল-বুক্ষ মত ক্কিংবা পর্বত প্রমাণ; 

নাঙশালে কি দত কম্ম নহে সমাধান! 

রাজনীতি মাঝে কিবা আছে ইহ।স্থির ; 

, পর্বত প্রমাণ হ'বে দূতের শরীর 2 

দুত ব'লে অলাগাক় নিন্দা কন তবে; 

উপযুক্ত নহি যদি চলে যাই এবে,।” 

কুম্মশবাকা শুনি রাকা লজ্জিত হইয়া! ; 
কঠিক1 তাহার প্রতি ঈষৎ হাসিকা | 
“কেন হেন বুধা মোরে করহু ভত্সন ; 
বলি বারাণসী পতি মনুষ্য রাজন । 
গার কি মানব নাহি দূত করিবারে $ 
নিয়োজিল দৃত-কম্মে কেনব তোমারে £ 

ইহাই জিজ্ঞাসা মম করহ উত্তর; 

সন্দেহ ঘ্বুঃ/এস্কে কক প্রতীতি সন্থর ।” 



দাগ-লীল। 

“ই! গুনি কুম্ম বলে সতা মহামতি ; 

আমাদের মহারাজ মন্থষ্য ভূপতি ॥ 

শুধুস্থল শাসে ইহা নহে কদাচন ? 
জল, স্থল শুন্তে তিনি করেন শাসন। 

স্থল, জল আর শূন্ত বিহারী প্রাণীর] ; 
সকলেই মহারাজে কর দেয় তারা । 

ত্রিদদেশ সংবাদ হেতু ভ্রিদেশের পতি ; 

ত্রিজাতি প্রাণীরে দূত করে মহামতি । 

স্থলবার্তা জানিবারে দূত রাখে নর * 

আকাশে বিহগ, জলে আমি নাগেশ্বর : 

এই হেতু মহাবনাজ এই নাগপুরে £ 

আমাকে পাঠাল তব মত জানিবারে ১ 

কুম্মের অভূত বাক্য শুনিয়া রাজন ; 

“বলিলেন, বল তবে কেন আগমন ? 

কিসের নস্তব্য মম জানিবার তরে ; 

বারাণসী নহারাজ পাঠাল তোমারে ?”? 

“কুম্ম বলে মহারাজ মোদের পাজন; 

অতুল শ্রীশ্ব্ধযপতি ভবে অতুলন। 

জন্ুদ্বীপে বড় বড় যত রাজা! আছেঃ 

সকলের সনে তিনি সধ্যতা করেছে । 

সম্প্রতি তোমাকে চাছে মিত্র ককিবারে ; 

স্বীক্প কন্ত। সম্প্রদানে আনন্দ অন্তরে । 
সমুদ্রজ1 নামী তার কন্য! একজন; 

কি দিব ্ূপের তুলা ভবে অহ্ুলন্ 
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সংসারে এষন রূপ কভু সম্ভবেনা ঃ 

ন্বরণছে*ড়ে মত্ত্যে বুঝি এল হরপ্রাণ! । 

নবীন অরুণ নিন্দে শ্ীঅঙ্গ বরণে ; 

বিছ্যৎ ঝলসে যেন বিশাল নয়নে । 

হাসিতে অমিক্প খেলে কিবা সে মাধুবী ; 

শুভ্রকাস্তি মুক্তাজিনি দন্ত ছুই সারি । 

দৃ-কর স্ু-উর্ তার বিচিত্র গঠন ; 

মানবী বলিয়। নহে প্রতীতি কথন । 

শান্তা, শি! সত্যনিষ্টা, প্রিক্পঘবদা ; তাই ১-- 

মিথ্যা, নিন্দা, কুৎসা, হিংসা, তার কাছে নাই। 

মহারাজ অলৌকিক তার রূপে গুণে; 
ব্গ্রভাবে নিশিদিন চি?ম্ত মনে মনে 

“আমার আয্মজা কভু ন! হয় মানবা; 

মনে হয় হ'বে কোন দেবী বাদানবী! 

ইহার স্থযোগ্য পাত্র নরে কভু নাই; 
কারে সম্প্রদানি কন্যাবাসন!। পুরাই 2 

বিশেষতঃ জন্ুদ্বীপে সব রাজ সনে; 

সম্বন্ধ করেছি আমি বিবিধ বিধানে । 

আমার কন্তার যোগা নাই নরপতি ; 

নাগলোকে একমাত্র আছে নাগপতি । 

হইবে ইহার যোগ্য পাত্র সেই জন; 

তাহাকে করিব আমি কন্যা বিতরণ । 

অধিকম্ত তাহইলে মিত্রত। হইবে; 
এক কাধ্যে ছুই কাধ্য সমাধ। হইবে । 



৬৮ নাগ-লীলা । 

এ ভাবিয়া! নরপতি পাঠাইল মোরে; 

মহারাজ তবমত জানিবার তবে |. 

কি হয় তোমার মত বল্হ এক্ষণ ; 

শুভ কাধ্যে ধিলন্বেতে কিব। প্রয়েরজন ! 

সংশয় জন্মিয়া যদি থাকে এতে মনে; 
দূত পাঠাইয়া! বার্তাজান মম সনে । 

চিত্র চুল কুম্ঘম যেই ব্রহ্মদত্ত দূত; 

তার মুখে মিথ্যা কথা অতীব অদ্ভুত 1” 
শুনিয়া কুম্মের বাক্য নাগের ঈশ্বর ) 

হর্ষ বিষাদে মগ্র হ'ল অতঃপর । 

“বারাণসী মহারাগে ভাল মত জানি; 

কন্য”তার সমুদ্রজ। আছে নাহি শুনি । 

যদিও বাথাকে কন্যা সখাতা করিবে; 

তনেত কুন্মকে কেন এখানে পাঠাবে 2 

কুম্ম ভিন্ন জলগ্রাণী অন্য নাহি আর! 

দৌত্যে তবে কুন কেন একি ব্যবার ১ 

কে'ব। জানে প্রতারক নাহ'বে এ চর : 

[ক [শ্বাস তাপ বাক্যে করি অতঃপর» 

সমুদ্রজারূপে কিন্তু বিচলিত মন 

উন্তয় লহ্ছটে ঘোর পরিন্থ এখন ; 

অবিশ্বাস করি তবে কন্যা নাই পাই 

বিশ্বাল ক'রেও যদি মর্ধযাদ। হারাই । 

এরূপ চিন্তায় নান! রাজার হৃদয় ; 

ংশক়ানুরাগে মগ্ন হ'ল অতিশকগ। 
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সমুদ্রজা বপবার্থা হৃদয়ে রাজার ; 

থেকে থেকে তীব্র বেগে জাগে বার বার । 
অবশেষে কন্য। লোভে মোছিত হইয়া 

আদেশিল। চারিজন দূতে ডাকাইগা। 
"যাও মম দূতগণ কুন্মের সিতে ; 

নরলোকে বারাণলী মহানগরীতে । 

ব্রহ্গদত্ত মহারাজে কাঁহও কুশল; 

দতমুথে বার্তাতার শুনেছি সকল। 

প্রীত হইলাম জানি মভানুভবতা ; 

দমুদ্রজা কর্নাদান অপুর্বব বারতা । 

বলিও সম্মতি মম আছে এ বিষলষে 3 

'নস্ৃত বারতা যেন পাই সুসময়ে। 

শুভদন শুভ লপ্র করি নদ্ধারণ ; 

(তথ পল নক্ষত্রাদি করিয়া গণন ৷ 

শভকাধা কোনকালে হবে সমাপন; 

বিশেষ করিস যেন কহে বিবরণ । 

যাও সংব দূতগণ এই বাত্তী লক্ষে; 

অবিলম্বে কাধ্য সাধি আসিবে ফিরিয়ে ॥৮ 

বাজ.আজ্ঞ পেয়ে ভারা তাহাই করিল; 

কুম্মসনে বারানলী যাইতে স্টগিল । 

খাদ্ধিবন্ত লাগগণ খদ্ধর প্রভায় ) ্ 

পথের লাঘব-হেতু চিন্তিলা উপায় । 
“যর্দ মোর! কুর্মসনে চলি ধীরে ধীরে ; 

অনেক বিলম্ব হু'বে পশিতে নগরে । 



প-লীলা ॥ 

অত এব উড গেলে পৌছিব সত্বর * 

উড়া+য়ে লইয়। ঘাস্ব সঙ্গে কুম্ধচর 1” 

এ ভাবিস্কা বলে তার! কুম্মকে তথন » 

শীত্র হেতু যাৰ মোর। উড়িয্। এখন । 

হস্তপদ বাধি তব কাষ্টে ঝুলাইক়্া; 

ছ'জনে ছদ্িগ্ ধর যাইব লহক্বা । 

তাহলে নগরে মোরা পশিব সত্বর ॥ 

না হয় সবার হ'বে বিলম্ব বিস্তর । 

ইহাই মোদের ইচ্ছাও হে দূতবর। 

তোমার কেমন মত বল অতঃপর ? 

শুনিক্পা তাদের কথা কচ্ছপ হাসিল ; 

ধূর্ততায় কাধ্য সিদ্ধি অন্তরে ভাবিল ॥ 

জীবনের ছুথবুঝি হল অবসান; 

ইহাদের হাতে পাব এইবার ত্রাণ । 

বুক্তি ঠিক করি ধূর্ত কহিল তাদেরে ; 

"আমার ও বাঞ্চা ভাই শাভ যাইবারে । 

যদি অনুগ্রহ ক'রে যাও বয়ে লয়ে, 

তা হ'লে ত শাস্তি পাই ছর্বল হৃদয়ে । 

অতঃপর নাগগণ তাহাই করিল; 

হাত পা বাধিষ্ঞ। কুন্মে কাষ্টে তুলি নিল! 

উড়িতে উড়িতে দ্রুত নাগ দূতগণ, 

মুহুর্তে ছাড়া কয়ে গেল পাতাল ভুবন । 

যেই মাত্র নরলোকে আসি উত্তরিল * 

নিম্বে এক সরোবর কুন্ম নেহারিল ॥ 
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জল পল্ম শত শত বিকশিত তাতে ; 
দেখিয়া চিস্তিল যেন পারে ফাঁকি দিতে । 

মনে মনে স্থির করি বলিল তখন ; 
নাগ দৃন্ুগণ প্রতি করুণ বচন । 

“ওহে মিত্র দূতগণ অবধান কর, 

নিয়ে দেখ রমগীয় এক সরোবর । 
বিকশিত জল পদ্ম সৃবর্ণ বরণে; 

, অ'লর গুঞ্জন মৃছ পশিছে শ্রবনে। 

শত শত শতদল শত ভানু যেন; 

উদ্দিম্নাছে সরোবরে মনে লম্ম হেন । 

আভা কি মধুর দৃশ্ত কত মনোরম ! 

ক্ষণেক বিশ্রামে সবে দূর কর শ্রম। 

এসেছি অনেক পথ অল্প মাত্র আছে, 

নিমিষে পৌছিব গিক্। সন্দেহ কি আছে। 

বিতশষতঃ আমাদের রাজ! আর বানী, 

শতদল ফুল মুংল বড় তৃগু জানি। 

যদ বা কয়টি ফুল আমূল সহিত, 

লয়ে যাই রাজা রাণী হবে আনন্দিত! 

অতএব বন্ধুগণ ক্লাস্ত কলেনরে, 

ক্ষণেক বিশ্রাম কর সরোবর তীরে 7” 

তাহার। কুন্মের বাক্যে তাহাই করিল; 

উড়ন ত্যজিক্া সেথা নামিক়া আসিল। 
মনোরম স্থান পেয়ে মনকুতু হলে, 

করম কারণে সবে বসে বৃক্ষ মুলে । 



পীহ 

নাগ-লীল। ॥ 

বিশ্বাসে বন্ধন খুলি দিল কচ্ছপেরে, 
ফুলের ছলনে ধূর্ত চলে সরোবরে । 

জলের নিকটে গগিয়। নাগগণে ডাকি, 

মধুর বচনে কহে দিলা মাত্র ফাকি, 
'বন্ধুগণ য্দি মম গৌণ হককে থাকে, 
তোমর। চলিয়া! যা'বে না খুজে আমাকে । 
পল্ম ফুল মূল লয়ে উচিত সময়ে, 

উপনীত হব আমি রাজার আলয়ে। 

এ বলিয়া প্রবঞ্চিয়া প্রবেশিল জলে; 

জীবনেতে নিরাময় ভ'প এত কালে । 

এই দিকে নাগগণ বিলম্ব ভেরিয়', 

প্রবেশিল বারানদী কুশ্্মকে তাজিয়া । 

রাজ ব্রন্ষদত্ত ও নীগদৃতগণ | 

সিংহাসনে বসিয়াছে বারানসী রাজ, 
চারদিকে পাত্র মিত্র সচিব সমাজ । 

ভেন কালে উপনীত নাগদৃূত গণ ঃ 

মাস্সায় মানব রূপ করিয়া ধারণ। 

নাগবলি তাহাদের কেহ না চিনিল, 

সভাস্থলে দড়াইয়া নৃপে প্রনমিল। 

অকনম্মাৎ আজ্ঞ। বিনা এল চারিজন, 

বিশ্রিত হইয়া করে গিজ্ঞাস! পাজন। 



শ্রথম সর্গ। 1 কিজিত 

“কে তোমর! ? কোথ। বাস কিব! প্রস্বোজনে 

কেন মম আজ্ঞাবিনা আসিলে এখানে 2* 

শুনিয়া রাজার বাক্য নাগদূতগণ* 

সকরুণে করযোড়ে বলিল তখন । 

'"'নাগেশখখর ধৃতরাষ্ী যেই মহামতি ; 

পাতালে যমুনা'গর্ডে ষাহার বসতি । 

মহারাজ তা'রি দূত €মার! চাঁরিজন ; 
লার্তী লগয়ে আসিয়াছি নৃপতি সদন । 

নর নই, নাগ মোর! নররূপ ধারী, 

নরলোকে আসিতাহ নররূপ ধর 

আজ্ঞাবিনা আ'সক্সাছি ক্ষম অপরাধ, 

মাদেশিলে হি এনে আাজার সংবাদ 1” 

দুতগণ বাকা শুন চিস্তত নুপতি, 

ন) জান নাগে৭ কিবা দৃষ্টি মমশ্রতি | 

নাগদূুত এল কেন আমার আলয় ; 

মঙ্গল নাভ'বেত কোনরূপ তান্ন। 

“দতগণ বল তবে কি হেত আমদিলে; 

নাগরাজ নমপ্রর্ঠি কিবা বার্তা দিলে ।” 

"ধুতরা ভালবাসা করুন গ্রহণ ; 

নিরাময় জানিবারে ইচ্ছুক রাজন । 

'চত্তচুল দূতমুখে শুনি শব বাণী 
আপনার প্রতি বড় প্রীত হন তিনি । 

বিহিত বিধান হেতু তাহার রাজন; 

পাঠা*য়ে দিজাছে তাই মোর! চারিজন ।” 



০ বঙ্ী টু চিঠি ছা তি এবি 
ফচ? রি এক 1ম টি রহ ছনাট এ 

- সঃ রঃ ] ৫ 

পহ 

নাগ-লীলা 

গুনিয়াত মহারাঞ ব্যাকুল হইল ১ ». 

আতঙ্কে হৃদয় যেন চমকি উঠিল ॥ ূ 
কেবা সেই চিত্রচুল কোথ। বাস তার; 

“চিত্রচুল” নামেদূত নাই ঘষে আমার । 

কেব। দ্দিল কিবা বার্তী ধৃতবাস্ট্র স্থানে; 

বিষম বিভ্রাটে মোরে ফেলিল এক্ষণে । 

বিবিধ সন্দেহে নৃপ কহে দূতগণে, 

“চিআএচুল” নামে দূত নাহি মমস্থানে। 

কেবা সেই চিত্রচুল” কভুনাহি জানি ; 

কি দিল সংবাদ সই বল দেখে শুনি ।” 

“নাগগণ বলে নুপে মিছে তেন ব্যঙ্গ 

আপনার দূত মুখে শুনেছি প্রসঙ্গ । 

“চিত্রচুল” নামে কুন্ম দূত একজন; 

গিয়াছিল বাত: লয়ে রাজার সদন । 

কুন্ম হেরি ব্যঙ্গ করি, বলে নাগপতি 

এ নহে দূতের যোগ্য সভাসন পরতে ঃ 

শুনি কুন্ম দুখ ভরে কহিল ব্াজনে ; 
“মহারাজ করকেন বদ্রপ অধীনে । 

জল, স্থল ব্যোষ এই ত্রিদেশের পতি ; 

আমাদের ব্রক্মদত্ত রাজা মহামতি । 

স্থল বার্তা গানিবারে রাখে নর দূত 

আকাশে বিভঙ্গ বছে ঃ শুনিতে অদ্ভুত । 

জল বার্তা হেতু, তাই নিয়োজিল! মোরে ; 

যেথা সেথ! গতি মম উদ্ক 1ততরে ! 



প্রথম সর্গ। 

“চিত্রচুল' নাম মম ওহে নাগপতি 5 

বারাণসী রাজবার্তা আছে তব প্রতি । 

আমাদের মহারাজা সবরাজ সনে; 

মিত্রত1 করেছে স্থলে বিবিধ বিধানে । 

বাকিমাত্র শক্তিশালী ধৃতরাষ্্র সনে; 

মিত্রতা করিতে সাধ আনন্দিত মনে । 

“সমুদ্রজা”নায্ী এক কন্ঠ! মনোরম! ; 

বূপেশুণে অদ্বিতীয় শাস্তির প্রতিমা | 

তা'কে দিয়া তোমাসনে সম্বন্ধ স্থাপিতে । 

ইচ্ছুক রাজন, তাই পাঠা'ল এ দৃতে । 
তোমার কেমন ইচ্ছা বলহ সত্বর 

দত পাঠাইয়! নহে জানহ বিস্তর |» 

“কুন্মের ঈদৃশ বাক্য শু"নয় রাজন, 
তার সনে পাঠাইল' মোবা চাবিজন । 

আপিবার কালে পথে সরোবর হেরি ; 

কমল কারণে কুম্ম পশে তার বারি। 

নেহান্ি বিলম্ব ভার মোর চার জন, 

আভ্ঞামত আসিক়াছি রাজার সদন । 

ইতিবৃত্ত মহারাজ বলিনু সকল; 
বাহক বিধান এতে কর মহাবল 1” 

দূতের ঈদৃশ বাকো চিন্তিত নৃমণি ; 
সভাসদ্ স্তব্ধ শুনি অডভূত কাহিনী । 

অবিলম্বে জানিলেক এতেক প্রমাদ ঃ 

কুম্ধ গিরা ঘটায়ে'ছে যতেক বিবাদ । 

ধ ্ 7 

্ 4 রং 

নো 



না হু ২ | 
নং ল র ৬ . 
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 নাগ-লীলা । 

বিপন্নীত হ'ল তারে ফেলে বমুনার ; 

না হলে বা নাগলোকে কেমনে সে যায়। 

মরিবার তরে ফেলি যমুন।-মাঝার ; 

মরণ সমন কিন্তু পাঠাল আমার । 

এতেক করিবে যদি আগে জানিতাম ; 

তাহ'লে কি তারে কভু জলে ফেলিশাম। 

নিজরুত দ্র্বব,দ্ধিতা স্মরিয়া রাজনে 

মরমে মব্রপ্পা ক্ষে'ভে কহে নাগগণে। 

“নাগগণ তোমাদেক্ মিথ্যা এ সংবাদ 

বৈরীভাবে অরি কোন ঘটা'ল প্রমাদ। 

নরখিনে দূত মোর নাহি অগ্ঠ জাত ; 

দুত-কম্মে কুন্মে কেন এই কোন্রীতি। 

হীন প্রাণী মধ্যে স্ই হীনবুদ্ধি ধাপে ; 
নরপতি দূত কু কুন্ম হতে নারে । 

এবড় অদ্ভুত কথা অদ্ভুত শ্রবণে 

কুম্ম দূত নরে কেহ হেরেছে স্বপনে ! 

তোমাদের মুখ আজ শুনি নবকথা; 

হাসি পায়, কা'কে বলি বিষাদ বারতা । 

দূতগণ ক্ষিরে যাও স্বীয় নাগপুরে ; 

সম্ভাষণ জানাই ও মম লাগেখরে । 

দযাগুণে বন্ধুভানে দেখিলে আমাক 

তাতেই বাধিত হ'ব বলিও তাহাকস। 

না হয় তাহাকে আমি কন্ত। প্রদানিয়ে, 

নারিব করিতে 'মত্র নাগে নর হয়ে। 



থম সর্গ । 

বিভিন্ন জাতিতে ছুই বিভিন্ন স্থানেতে 3 

নাহন্প সম্বন্ধ যোগ্য কভু হুনষতে । 

হয় নাই, হইবে না যাত।? মমকুলে 3 

কান্ব তেমন কম্ম আমি বাকি বলে। 

“কুম্মদূত” শুনি এক অদ্ভুত ব্যাপার ও 

নাগেনরে সম্বন্দ এ তনতাধিক আর । 

ইস্থাতে হখের কিছু নাই দৃতগণ ; 

কহিও বাজার কাছে এই বিবরণ । 

৫বরীভাবে কুম্ম কোন যাই সেখাকস ; 

মমনামে মিথ্যা এই ঘটনা ব্রতাক্স ॥ 

নর বিনা দূত কভু নাহি মমস্থানে ; 

কুম্মজান্তি দৌত্যর ০স কিব। মন্গ্র জ্ঞানে: 
₹্স্সে থাকে মলে যদ মিথ মলেধারনা ১ 

তাজ দে সঙ্কল, কন্যা দিতে পাব্রিবনা | * 

এ নভে অবজ্ঞ। মম পতব্রস্ত্র প্রতি; 

নাগেনরে কুটুন্বিত। নাহি কুলবীতি 1” 

আনিয়া পজাব বাক্য নাগদূত গণ ; 

ক্রোধে প্রজ্ৰলিত যেন ঘ্বতে হুতাশন। 

, আপনার 5জবীধ্য প্রকাশের ছলে 

ভয় প্রদর্শন হেতু বলে ০হনকালে । 

“কন মহাব্রাজ আগে দূত পাঠা ইক্সা” 

প্রবঞ্চনা কত্রিতেছ না! হয় বলিয়!? £ 

নরহতে শর্ট ধুতরা নাগপভি ঃ 

তাহারে অবজ্ঞাতব হ,ক্জে নরপতি ! 



"শ৮  নাগ-লীলা । 

এ-মছে উচিত রাজ। তোমার কখন; 

ধৃতরাহ্ রুষ্ট হ'লে সংশয় জীবন । 

মহাতপ বকুণের পুত্র ধৃতরাষ্ী ; 
অন্য কেহ নহে মনে জানিও বিশিষ্ট । 

কন্ত। নাহি দিবে বদ বাভাদিলে কেন; 

ডাকা"য়ে আনিয়া! এবে বলিতেছ হেন। 

কে তোমায় বলেছিল কন্ঠ। প্রদানিতে ; 

দূত পাঠাইয়া কেন মিথ্যা বল হাতে ? 

ভাবিতে উচিত ছিল পাঠাবার কালে ; 

স্বেচ্ছাকৃত কাধা, এবে দোষ পরভালে 

এখনও বল নৃপ কন্ঠা্দিবে দান; 

মিই ভাষে বলি গিয়। মহারাজস্থান। 

ইহাতে ও যদি তুমি কন্ত। নাভি দিবে; 

“বুতরাষ্ট্ী স্থানে গর্ব খব্ব হয়ে ষা'বে। 

ইন্ফ্র চন্দ্র যম নহে নাগ সনে বাদ; 

মনেতে জানিও ব্রাঙ্জ। ঘটিল প্রমাদ।” 

ঈদুশ সগব্ব বাণী শুনেও তা'দের; 
কথ। মাত্র ফুটিলন। বদনে নুপের ॥ 

বরঞ্চ বিক্ষুব্ধ চিত্তে বিরল বদনে 3 

বিষম ভবিব্য চিন্তে বসি সিংহাসনে । 

লাগগণ কন্তালাভে বঞ্চিত ভাবিক্া। 3 

ক্রোধে সেথ। হতে গেল পাতালে চলিয়! ৷ 

বারানসী-নাগপুর অনেক অন্তর ; 

খদ্ধিবলে উপনীত নিমিষ ভিতব। 



প্রথম সর্গ । শি 

বিরস বদনে গিয়! দূত চারিজনে ; 

চরণ বন্দিয়া শিরে বলে ক্ষুপ্ন মনে । 

“নাগেশ ! বে কাধ্য তরে পাঠালে মোদেরে ; 

দাসের! সে কাধ্য কিছু করিবারে নারে । 
ক্ষমপ্রভূ মহারাজ ভূত্যদের দোব; 

অশুভ সংবাদ শুন করিওনা বো । 

গিক্াছিনু কুম্ম সনে মোরা চাব্িজন3 

পথিমধ্যে সবোবর করিদরশন। 

পন্ম তুলি বারে কুম্ম পশে সরোববে, 

(বিলম্ব হেবিকস1 মোবা গেল বাজপুনে । 

আপনার দমাচাব ললিলে বাজারে ; 

যা বলিল কহিতে তা হদয় বিদবে। 

নর প্রাণে এতগব্ব নাহি যায় সহ) 

অহঙ্কারে মর্ত হয়ে বলে যাহা সাহা। 

“নর হযে কোন জন নাশে কন্তা দিবে) 

স্টনে ত এই কথা পুথিবী শাসিবে। 

কেব। সেই ধৃশরাষ্ট্র বসতি কোথায় ; 

নাগ হয়ে নারী হচ্ছে লজ্জা নাই তায়। 

কি সাহসে আদিলেরে আমার লদনে ; 

দুৃত হয়ে রক্ষা?” নয় মরিতে জীবনে। 

ধৃতরাস্ী দূত হয়ে এসেছ হেথাকপ ) 
মমদূত হয়ে বাও এবার সেথায় । 

কহিও এসব বার্তা ধৃতরাস্র স্থানে ) 

নাগ হয়ে নারীবাঞ্চ। লজ্জা! নাহি মনে ? 



নাগ-লীলা ) 

নরপতি হয়ে আমি নাগে কন্ত।দিব; 

কি ছার সে ধৃতরা্র সম্বন্ধ পাতিব । 
আসিক়াছ বাত্তীলয়ে, বার্তীলয়ে যাও ; 

ধৃতরাস্্ট শক্তি কিবা করিতে জানাও । 

আর কত মত নিন্দা করিল রাজনে । 

কহিতে সে সব কথ' না স্বরে বদনে। 

তব আজ্ঞাবন। কিছু করিতে নারিয়। ঃ 

ই শুনি ক্ষুণ্ন সনে এসেছি ফি:রির। 

বে হয় বিভিত ত্বরা বল নাগেশ্বর ; 

শীঘ্ব সমুচিত শাস্তি দাও অতপর । 

আদেশ পাইলে শীঘ্ব বারানসীপুরী 
ভন্মীভূত কবি, কন্যা, লয়ে আসি কাড়ি ।” 

দূত মুখে বার্তা শুনি নাগগণপতি ; 

দপ্কাপম'ান যেন রুদ্র তরাপত্ি। 

[ক্রাপে হতক্ঞান মুখে বাকা নাভি স্বরে; 

মুহর্তে প্রলয়কাবরী ঘন শ্বাস ছাড়ে । 

ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ক্ষণে ভ্রান্ত মলে ; 

বিকট চীৎকার ধ্বনি করিছে বদনে। 

মধ্যাহ্ন ভাস্কর সম চসক্ষ বুক্তব্ণ; 

অগ্নিশিখ! যেন তাতে হতেছে বিকীর্ণ। 

ঘন ঘন পদাঘাত প্রণধ উপর ; 

ভূকম্পে যেমন পৃথ্ী কাপে থরথবর। 

অপমানে নাগেখর ধৈর্য হারাইয়া ) 

এরূপে অনেক কালে স্থিরতা লভভিক্কা । 



প্রথম সর্গ। 1৮১ 

দূতগণ প্রতি কহে তিরস্কার করি ; 
“কোন্ প্রাণে এজি তোরা নাগলোকে ফিরি। 
তোদের সম্মুথে তার এত বাহাছুরী; 

কেমনে শুনিক্লাছিলি বুঝিতে না পারি। 

ধিক্ ধিক শত ধিক তোদের স্বীবনে ; 

আমার অবজ্ঞা কথ! শুনিলি শ্রবণে 2 

ক্ষদ্রনর তার নাকি এত অহঙ্কার; 

দেব নহে দ্রৈতা নহে মোরে তিরস্কার ; 

হয়েছে স্তেকের বাঞ্চ। বুঝি ব্যাগ জয়ে! 

কাকের গরুড় নিন্দা সেন, হৃদয়ে । 

জানে না যে ধৃতরাষ্ট্র কত শক্তি ধরে; 

একটি নিশ্বাসে যাবে ভন্ম হয়ে উড়ে । 

দেখ তবে ধৃতরাস্ট্রী কতশক্কি মান, 

ব্রহ্মদত্ত গার তোর নাই পরিস্রাণ। 

এ বলিয়া দূশুপ্রতি করিল আদেশ; 

শীঘ্র মম সৈম্তগণ কর সমাবেশ। 

স্থমের নিবাসী মম মাতৃ বংশধর ? 

নাগগণে বল হেথা আসতে সত্বর ”। 

রাজ বাক্যে দূতগণ তাহাই করিল ; 

অসংখ্য উরগসৈন্য সাঞ্জিতে লাগিল। 

রাক্ধ বাক্যে নাগ যত / হইতেছে সম্মিলিত ; 

দলে দলে শ্রেণীবন্ধ হয়ে; | 

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সাজ সজ্জা পরিপাটি 
রী 

স্থমেরু নিবাসী আসে ধেয়ে। রর 



৮২ ' মাগ-লীলা। 

প্রচলিত সংখ্য! যত ; গণন। না বায় তত 

অসংখ্য উরগ সৈন্যগণ ; 

সিন্ধু-বালি ব্যোম-তার! পিপীলিক! সংখ্যা তারা 

ততোধিক অপূর্ধ কথন। 

শাল তাল গিরিমত. প্রকাণ্ড শরীরী কত, 
ভীষণ দর্শন নাগগণে ; 

বিকট দশন যেন হবরের ত্রিশূল হেন 
দেখি ভ্রম, ভগ্ন পায় মনে। 

লকৃ্ লকৃ*জিহ্বা করে যেন স্থষ্টি ধংস তরে ; 
নগ্লাতার! অস্থুর সমরে; 

বদনের সে ব্যাদান যেন ভারি গুহাবন, 

রাহু চাহে টাদে গ্রাসিবারে । 

নাসারন্ধ, যেন খোল উঠে শ্রলয়ের রোল 

নিশ্বাসের বঞ্চা ভয়ঙ্কর; 

গিরি শির সমপ্রায় ফণা বাহিরিয়া তীয়, 
দশদিক ছাইল অম্বর। চু 

কেহ ধরে শত ফণ! কেহ বা সহর্মগণা 

ইচ্ছারূপী ইচ্ছামত করে) | 

বিন্দু মানত চরাচরে স্কান নাহি নাগপুরে 

জলে স্থলে সৈম্ত নাই ধরে। 

জয় ধৃতরাইই জয় | ঘোষিয়।! ভূবন মগজ 
সতত ভীষণ নাদ ছাড়ে, 

বুঝি বা প্রলয় কাল নাগপুরে মহাকাল 

মহারোলে এলো মুর্তি ধরে। 



প্রথম সর্গ। 

কেহ নীল কেহ পীত কেহ কাল কেহ সিত 

কেহ বা ধূপর কেহ লাল 

সূর্য্য সম দীর্িমান কোন নাগ তেজব!ন 

তিমির বরণ পালে পাল। | 

বিচিত্র আক্কৃতি কেহ. কেহ দীর্ঘ হম্ব কেহ 
সিন্ধুবং উদর কাহার, 

কাহারে! মন্তকোপরি হতে পারে গিরি বাড়ী 
যষোজনেক দীর্ঘ লেজ কার। 

ইসগ্যদের মিশা মিশি আলো! নাই পরকাশি 

দিন হল রাত্রি ভয়ঙ্কর) 

ভয়ে পশু পাখী যত আলম কুলায় গত 

স্তব্ধ নবে হ'য়ে জড় সড়। 

স্থমের পর্বত বালী নাগগণ রাশি "রাশি 

বাকী না বুহিল একজন, 

পাতালে হইল থানা বাল-বুদ্ধ নাহি মানল। 

সকলে করিল আগমন । 

অতঃপর নাগপতি কহে সবাকার প্রতি 
শুন শুন ওহে নাগগণ 

“নরঞ্জলাকে আজি সবে বারানসী যেতে হবে 

ব্রন্মদণ্ত রাজার ভবন । 

মানবী গ্রহণ তরে ইচ্ছা! হ'ল মান্তরে, 

ব্রহ্গদত্ত রাজার কুমারী, 

বিশেষতঃ কন্যাদানে, স্বেচ্ছায় সে মম স্থানে, 

কুম্ধ দূত পাঠায় তাহানি, ্ 



নাগ-লীলা।. 

জানিবারে মম মত হ'ল তার অভিমত 

দূত মুখে শুনিয়া কাহিনী, . 
মম দূত চারিজন পাঠাইন্থ তেকারণ 

কুন্ম সনে সেথার তখনি । 

গেলে পরে মম দূত বলিল সে যে অদ্ভুত, 

সে কথা বলিতে পাই ব্যথ। ; 

কন্তা নাই দিবে মোরে আর যত গালি পাড়ে 

সে সকল অকথ্য বারতা । 

বড় রূপে গুণে-ধন্য। সমুদ্রজ! নায়ী কন্তা, 

শুনিয়াছি আছে নাগগণ 

বলে ছলে কে'ন ভাবে . তাহাকে আনিতে হবে, 

তা না হলে ধিফিল জীবন । 

তোমর। যাইয়ে সেথা, জলে স্থলে যেথা সেথা 
পথি মধ্যে গাছে ঘরে দ্বারে; 

কলেবর বৃদ্ধি করে ভীষণ মুরতি ধরে 

বিকট নিনাদ হুকুষ্কারে। 

ভন প্রদর্শন সেতু, - ব্লাজকন্ত! লাভ হেতু 
গিক্ন' ইহা কর বারানসী ;__ 

কিন্ত শিশু গর্ভবতী সমুদ্রজা রূপবতী ; 

বৃদ্ধ আর নগর নিবাসী, 
মনেতে রাখিও হেন মষ্ট নহে কেহ যেন; 

ইহাতে হইবে সাবধান । 

নিজে আমি সপ্তপাকে বারানসী চারিদিকে 

দীর্ঘ দেহে বেড়িরা আপন 7--- 



প্রথম সর্গ 1 

রাজ সিংহঘ!রে গিয়ে: রহিব প্রহরী হ'য়ে 
দেখাব বিবিধ ভক্স তারে ; 

মোদের সে হুকুষ্কারে অবশ্ত সে ত্রাস ভরে 

সমুদ্রজ। প্রদানিবে মোরে । 

যদিও না দেয় তাতে যাহ! হয় বিধিমতে 

পশ্চাতে কর্গিব সম্পাদন ; 

আমার এ আজ্ঞামত যাও মম সৈন্ত যন্ত, 

শীঘ্র গিয়া কর সমাপণ। * 

ধুতবাষ্রী আজ্ঞা পেয়ে নাগগণ আসে ধেয়ে, 

পিপীলিক! শ্রেণীবদ্ধ হয়ে ; 

নাগলোক শুনা করি এল বারানসী পুণী 
দশন্দিক অবনী জুড়িয়ে। 

দিবা হল রাত্রি প্রায় ভানু নাহিদেখ। যায়, 
| অকম্মাৎ হ'ল এক দায়, 

ভয়ে নাগরিক যত রাজদ্বারে উপনীত ; 

গরত্ত ভাবে রাজাকে জানায়। 

“একি হেরি নরনাথ ! [দবা কেন হল রাত 

অন্ধকারে পুরিল ভূবন, 

চারিদিকে শে! শে? ধ্বনি শুনি শুধু নরমণি 

টিক হুইল কন বিবরণ। 

তোমার রাজস্ছে প্রত ন।জানি কি করে বিভু 

জীবন সংশয় মনে বুৰি 3 

দেখ নাথ বাহিরিয়া গেল বিশ্ব আধারিয়া 

বারানসী রসা তলে আজি |” 



৮৬. নাগ-লীলা । 

প্রজার্দের আর্তনাদে নাগের বিকট নাদে, 

বন্থুন্ধর৷ কম্পান্বিতা যেন, 

জলধি, প্রলয় কালে যেন মহারোল তোলে 

বারানসী হ'ল আজি ছেন। 

নাগশণ লিকিলিকি দশ দিকে ঝিকিমিকি 

মুহ্ত্ভকে এল বারানসী ; 

যে যেখানে উত্তরিল সে সেখানে পরির*ল, 

ফণ! ধরি যেন সর্বনাশী। 

শাথী শাখে গৃভচড়ে পথে ঘাটে মাঠে দ্বারে ; 
প্রাস্তরে কাননে সব ঠীই ; 

প্রকাণ্ড শরীর হ'য়ে নাগগণ স্তুপ হয়ে, 

নাগ শৃন্ত বিন্দু স্থান নাই। 

নাগরাজ ধৃতরাস্ হইয়া অতাস্থ রুষ্ট 

আপনি রহিল সিংহ দ্বারে : 

এ বড় আশ্চর্য্য বাসি ছাদশ যোজন কাশী 

তত হয় আড়ে পরিলরে, 

বৃহৎ এ রাজ্য জুড়ি সপ্তবার পুচ্ছে বেড়ি ; 

ফণা তুলি উপর আকাশে, 

অস্তঃপুর মুখী হয়ে বৃতরধ্ চৌকি রহে 

যেন রাজ্য গিলিবার আশে । 

নিশ্বাসে অনল রাশি বাহিরিয়৷ দশদিশি 

শনা মার্গে জ্বলিতে লাগিল; 

বিষের বিষম জ্যোতিঃ বিবিধ বরশে ভাতি ; 

নীল.পীত লোছিত ছুটিল। 



প্রথম সর্গ। 
ধা 

লতা পাতা তরু যত _ শুফ হয়ে গেল কত,. 
ক্ষুদ্র ক্ুত্র প্রাণী মরে কত। 

নীড়ে ছিল যত পাখী কেহ ন' নেপিল আঁখি 

কেহ ভম্ম কেহ অদ্ধ মৃত। 

ধুঅময় অগ্রিম হ'ল বিশ্ব আজিলয়, 

নরগণ আাসে উভবড়ে ; 

তকহ গেল রাক্দ্বারে কে5 বা বুহিল ঘরে ; 

কবাট বাধির! দৃঢ় করে। 

শিশুদের কোলাহল রমণী ত্রন্দন রোল 

হাহাকারে পুরিল মেদিনী, 
যুব বুদ্ধ নর বত প্রাণ ভয়ে জ্ঞান হত 

কার মুখে নাহি স্বরে বাণী | 
ধৃতরাষ্্র মাজ্ঞামতে নর নারী প্রত তা'তে 

| না করিল বিষের প্রয়োগ ; 

ন। মারিল নরগণে, শুধু ভয় প্রদশনে 

নাগগণ করিল নিয়োগ । | 

সপ্তদ্ধার বন্ধ করে প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে 

ব্রহ্মদত্ত ভাবিতে লাগিলা ; 

বুঝিল সমস্ত রাজা, অবোধিনী সমুদ্র! 

কিন্তু এর কিছু না জানিলা। 

রহিল সে জস্তঃপুরে যেথ। চন্দ্র সুর্য করে 

ন। পাক যাহার দরশন ; . 

এতেক প্রমাদ হুল কেন তারে না বলিল 

পাছে তার ভয়ের কারণ। 

৮. 



নাগ-লীল!। 

: .মহারাঁজ অস্তঃপুরে পাত্র মিত্র চারিধারে, 
মন্ত্রণা করিছে নানা মত ; 

ভাগা বিপধ্যন হল নাগরাঞ্ কোপ পল 

বুঝি নাই উদ্ধারের পথ । 

“কি করিব মন্ত্রিগণ বল সবে এই ক্ষণ, 

মম দোষে রাজ্য হ'ল নষ্ট, 

এপ্রজ!গণ মমদোষে নষ্ট হবে বুঝি শেষে 

ভয়ঙ্কর এলধৃতরাষ্ট্রী। 

কন্ঠ দিলে যাবে চলে নাগরাক্জ সৈম্ দলে 

বুঝি কোন ক্ষতি না করিব ; 

কিবা এতে বথাযথ বল সবে অভিমত 

তোমাদের যাহ। রুচি হবে । 

মন্ত্রিগণ ইহ] শুনি বলে ওহে নরমণি 

কি বলিব মোরা আর তাতে: 

কন্ত। শ্িন্ন গতি নাই ভীষণ নাগের ঠাই 

রক্ষা নাই আর কোন মতে। 

তারা নান। মায়া জানে ক্ষদ্র 'এই নর প্রাণে 

কি করিতে পার্স তাহাদের ; 

অসংখ্য নাগের দল দেখ চেয়ে জলম্থল 

চরাচর ছাইল অন্বর ।” 

শুনিষা নন্ত্রীর বাণী সবিশেষ নরমণি 

চিন্তি শেষে কহে দূতপ্রতি ; 

ধু তরাস্ট্র মহাতেজে » কহ গা নাগরাজে 
মম বাণী «ই তার প্রতি । 



'শ্রথম সর্গ। 

“ক্ষোভ ত্যঞজমেহারাজ। দিব কন্ত। সমুদ্র! 

ভয্বে ভীত না করি মানবে ; 

ত্রিগানুত স্থান ছাড়ি নাগঠণ সঙ্গে করি, 

নিবাস করুক গিয়া সবে। 

মন্ত্রী নিজে কন্তালক়ে * ৫সথা উপনীত হয়ে, 

প্রদান করিবে বিধিমত ; 

নাগরূপ পরিহুরি বেন নর-রূপধরি ; 

থাকে সবে নন এই মত।”? 

রাজ নাক্য শুনি চর প্রণনিয়া! অতঃপর 

নাগরাজে দিতে সমাচার ; 

চলে ধৃতরাষ্্র স্থান হৃদি ।কন্ক কম্পমান 

ভয় পাছে কোপে নাগেশ্বর। 

ধরা আজি কম্পান্থিতা নাগ কোপলাহলে ; 

শ্রলয়ের কালে যেন পরোধি উলে । 

অগ্থরীক্ষে দেবগণ নেহারি ভাবিল ; 

ধরায় অদ্ভুতকাণ্ড এহ কিবা হল। 

নরলোক হুল দেখি নাগলোক প্রায়; 

পাতাল উঠ্ঠিয় বুঝি এল বস্ুধায় । 

কালাস্তক যম সম নাগগণ হেরি; 

(বিকট দর্শন যেন বিশ্বনাশ কারী । 

সবহ্থি গরল রাশি“কবে উদিগরণ। 
অগ্নিকুণ্ডে পরিপূর্ণ হইল ভুবন। 

৮৯ 
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মুহুন্্হ নাগংদর ভীষণ চীৎকার ; 

পরা'জয়া জীমুতের তুচ্ছ হুহুস্কার। 

ব্রাসপার মরও হেরি নাগগণে ; 

কি করিতে পারে ক্ষুদ্র মানবের প্রাণে । 

অসংখ্য বিষাক্ত জিহবা ঝিকিমিকি করে; 

প্রাবুটে চপলা তেন গগন বিদবে। 

আস্ফালন উল্লম্ষন তজ্জন গর্জন, 

ভঙ্কে ভীত হয়ে সেথা না বহে পবন । 

উত্তপ্প হইল ক্ষিতি দেহের ঘর্ষণে ; 

জ্বলিতে বিলম্ব নাই হেন লয় মনে । 

কোথাও বা! ধুলবাশি হয়ে জআালাময় ; 

ধৃধু ম্রচীকারূপে জন্মাক্স প্রত্যয় | 

ব্যোম বায়ু জলস্থল ঘেরি নাগগণে। 

কাশী, ব্থ! বাম প্রাণা অশোক কাননে । 

দেবান্থর বরণে কিংবা! রাঘব ব্বাবণে। 

এত সৈন্ত সমাবেশ শুনিনাই কানে । 

আদিল এতেক সৈম্ত কষ্ট ধুতরা; 

পথিবী সহিত কাপে লোকপাল অ্ট। 

এতেক প্রমাদ পাড়ে গিয়া রাজ দ্বারে 

ভঙ্গে রাকা ব্রহ্ম দত্ত দ্বার নাহি ছাড়ে । 

নীরব রুহুল ক্ষোভে কিছুনাই কর; 

হেরি বৃতবাস্রী হ'ল কষ্ট সাতিশর় | 

মন্ত্রিগণে সম্বোধিক্। বসি মন্ত্রণাতে ; 

ইহ্ণর উপাক্সম কিবা লাগিল ভাবিতে । 
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মন্ত্রিগণ বল ইথে কি হয় বিছিতঃ 

মুহ্র্তে করিতে পারি কাশী ভল্মীভূত । 

কিন্তু তা'তে সমুদ্রজ। বুত্বপাই কোথা» 

এত আশ। পরিশ্রম সব হয় বুথ1। 

কন্যালাভাশাযর় কর! এত আয়োজন ; 

না হয় এতেক শ্রমে কোন প্রয়োজন ॥ 

কার্ধাসিদ্ধি হত মম চর পাঠাইলে ; 

আপনি আসি থাকি তবে কিবা বলে । 

কি করিব মস্ত্রিগণ ব্বল অতঃপর ; 

কন্তারত্ব যাতে পাই তাইম্থিরকর ॥ 

বিশেষতঃ কুল গর্ধে গব্বী-কাশীরাজ। 

তাই তার কন্তাপয়ে দিতে হবে সাজা 7” 

হত্যাদি মন্ত্রণ। করে ধৃতরাই্ যেথা ; 

ছেনকালে কাশীদূত উপনী 5 সেথা ॥ 

প্রণমিয় মহারাজে কহে ধোড়করে 

বার্তীলয়ে আলিঙ্গাছি নাগেশ গেচরে । 

অবধান কর রাজ! কাশীদৃত ব্আামি : 
আজ্ঞাদিলে কহি বার্তী ওহে নাগ-স্বাশী। 

বিষাদে হৰিষ চিত্তে শুনি এই বাণী; 
বতরাস্্রী বলে বার্তী কিবা কহ শু'ন। 

দূত বলে নাগরাজ ! মোদের ব্াজন্; 

কৃন্তাদিবে মভারাঞজে করেছে মনন । 

হেরিয়া নাগেশ তেজ প্রীত সাতিশক্স ॥ 

কিন্তু ভাতে কথ! এক আছে দয়্ামর 
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এই হ'তে ভ্রিগান্ছত পরিহরি স্থান ; 

শিবির স্থাপনে কত? হয় অবস্থান । 

ছোট বড় নাগলৈগ্ত আছে তব যত 

নররূপে যেন সবে থাকে অবস্থিত । 

ব্রহ্ষদভ বাজ আজ্ঞ1 ইহাই বাশজন ; 

ত1 হইলে করবেন কণ্ঠ অরপন |” 

দুতবাকা শুনিবাজ। ক্রোধ ত্যজি মনে; 

আনন্দে কহিল বার্তা পাত্র মিএ্গণে । 

আভুত কবনন্দ-্োত মানসে বভিল 

ঈার্থক ভাবিষ্পা শ্রম বিমোহিত হ'ল । 

আপনা আপনি নিধি আলয়ে প্রবেশে; 

ততোধিক স্থ আর হতে পাবে কিসে? 

জদস্পের শতগ্রন্থী পীতিময় হজ্জে; 

আনন্দ জোয়ার খেলে উজান বহিগ্জে । 

শক উভ্ডগুদেহ ক্রাস্ত ববিকবেও 

ম্বহু2্ভ মলক্ষানল শানি দান কবে, 

প্রজ্ছলন্ নাগেশের দি যেকারণ; 

হ'ল ০স মরম বহি শান্ত প্রতজ্রবলণ। 

আমার ভবিষা বালী জীবগণে মোচে ; 

+তরাস্ট্র মুগ্ধ হবে কি আশ্চর্য্য তাহে । 

ভাবী-০প্রম-মদিরাক্স জর্দি গেল গলে; 

থাকে ক্িবিছ্বেষ ভাব আনলে সলিলে ? 

প্রজ্ঘলিত হাক গৃহ গগণ বিদবি” 

মুহুর্তে নিভাতে পাবে বদি পাক্স বাজি । 
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মাতোক্ারা আশা- মোহে হয়ে নাগ মণি 
দূত প্রতি কহে তথা সককুণ বাণী 

“যাও দূত বল গিয়া রাজার সদন) 
গুনি হইলাম সুখী তাহার বচন । 

ত'হার অন্থজ্ঞ&$ মতে সৈন্যগণ লয়ে * 

চাঁললাম ত্র গান্ত স্থান ছাড়াইয়ে | 

নাগরূপ পরিহবি নররূপে সবে; 

অদ্য হতে সব সৈন্য বসতি করিবে! 

কহিও বাজারে মম এই সম্ভাষণ; 

অবিলম্বে কাধ্য যেন করে সমাপন । 

নাগপুর শুন্য করি আসিয়াছি সবে; 

তেকাবণে যশ শীঘ্র যাইতে হইবে ।” 

এ বলিয়। ধৃতরাহ্র নীরব হইল ; 

ইন! মাত্র শুনি দূত যাইতে উঠিল । 
নাগেশ্বরে প্রণমিয়া চলিল সত্বর, 

সকলি কহিল গিক্সা রাজার গোচর। 

ব্রহ্মদন্ত দূত মুখে এই বাক্য শুনি, 

সম্বিত পাইয়। চিন্তে ভবিষা নৃষণি 

এইদিকে ধৃতরাস্্ী আনন্দিত মনে ২ 

সৈম্ভগণে নিয়োজিল! নগর নিম্ম।পে । 

ভ্রিগানত স্থান দূরে সিংহদ্বার হ'তে; 

বি্চত্র আবাস স্থান করে নানা মতে। 

মুকুতা মাণিক্য কত বিবিধ রতন; 

হীরক রজত স্বর্ণ কেকরে গণন। 

ভি 

4 
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দলে দলে ভাবে ভারে নাগ টসনাগণ ; 

ধৃতবাষ্ট্র পুরী হতে করে আনয়ন । 

গন্ধজাত দ্রব্যকত বিবিধ বরণে; 

ন্দুর্লভ যাহা এই মনুষ্য ভুবনে । 

আনিল এমন কত সংখ্যা নাহি তার, 

সুগন্ধে করিল পুর্ণ বিশ্ব চারিধার। 

স্বর্ণ সৌধ নিম্মাইল প্রাণ মাতোয়ারা ; 
সুর্য্যকান্ত শৃঙ্গ তার লীলমণি ঘের1। 

কি আশ্চর্য রতনের চোথ ধাঁধা জ্যেতিঃ; 

তার কাছে কোথা লাগে মিহিরের ভাতি। 

নিমিষে হইল পুরি বিচিত্র গঠন; 

মত্ত্যে হ'ল যেন নব অমর ভুবন। 

কৃত্রিম সরসি কত স্থজে চারিধারে 

মঞ্জুল নিকুঞ্জ পুঞ্জ স্থানে স্থানে গড়ে । 

অভিনব রাজপুরী স্থরপুরী প্রা; 

নয়ন না পালটিতে হ'ল বস্বধায়। 

বিবিধ বাজন। বাজে শ্রুতি প্রীতিকর, 

মহোৎসবে মত্ত যেন ত্রিদিব ঈশ্বর | 

তামসী রজনী হলো দিবসের প্রার, 

তাহাদের ভেদ1ভেদ নারুহিল তায়। 

শত সুর্য সমকাস্তি বিবিধ রতনে 

দিয়াছে কবরী পরি সর্বরী রতনে। 

বলিব এমন কত সংখ্য। আর তার; 

ভাবুক কল্পন! নেজ্রে হের একবার । 
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মোহনী ভাবিনী সনে প্রমোদ আগারে ; 
নাগেশ বিলাস ল্রোতে পড়িরা সাভারে 

কেহবা অগ্সরী সাজে কেহ ব! কিন্পুরী ; 

রস্ত। তিলোত্তমা! কেহ মানবী হ্ন্দরী । 

ইচ্ছারূ'পী নাগীগণ ইচ্ছাবনপ ধরে ; 

যৌবনের অন্ততার প্রমত্ত অস্তবে। 

ভুলাতে পুরুষ হাদ রমনী হৃদয়, 

যত মায় জানে তত কিছুতেই নক্ব। 

ব্রহ্মদত্ত বাঞ্ুণ নাগ নরব্ধপ ধরা, 

নাগেশ আদেশে তাই পড়ে গেল সাড়া ! 

দেব অংশে নাগগণ দেবমাক্সা জানে ; 

মায্সান্স মানবব্ধপ ধরে ততক্ষণে । 

দুর্জয় বীভৎসদেহী যত নাগগণ ; 

নিমিষে হইল নব সুন্দর গঠন । 

এইক্ূপে ক্রমে বন্ধু বিলম্ব হইল 

ব্রহ্ম দত্ত কন্যা তবু পাঠায়ে না দিল । 

ধশ্বাস্ত্রী ঘন ঘন চে পথপানে ; 

কত্দৃরে সমুদ্রজ। আসিল এক্ষণে । 
ধৈরয না ধরে রাজা বথ। শিশুগণ ? 

বিলম্ব না সহে ক্ষণ হইলে রস্ধন। 

তেমতি চঞ্চল মতি হইসা রাজন, 

দূতে বলে জানি আসক করে বাজন। 

পত্র এই লক্ষে বাও নুপ হাতে দ্িবে; 

বে দেয় উত্তর ত্বর1 শুনিয়া আসিবে 
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পত্র লয়ে দূত গেল রাজ-দরবারে 

বসস্সা নৃশতি যে সিংহাসনোপরে। 

পত্র হস্তে দূত গিম্সা বাজে গ্রাণমিল 3. 
ধৃতরাস্ত্ব আজ্ঞ! পত্র হাতে তুলে দ্িল। 
পত্র খুলে নরপতি দেখে অতঃপর ; 

ইহাই লিখিত ছিল তাহার ভিতর । 

“মহারাজ কর স্বর! কনা সম্প্রদান ; 

বিলম্ব না সে কাধ্য হোক সমাধান । 

ভাল মন্দ নাহি জানি, হয়ে ব্রাজা ছাড়া 

বহুদিন গত হ'ল যেতে হবে ত্বরা 1” 

পত্র পাঠে নরপতি দূতে আদেশিল, 

য'ও দূত মন্ত্রী মম কন্যা নিবে বল। 

আজ্ঞ। পেয়ে প্রশমিয। দূত গেল চালে ; 

প্রকোষ্ঠে প্রবেশি রাজ। ভাসে নেত্র জুল ! 

এই ছিল অভাগার করমের ফল £ 

রাজ্য ছঙ নবদত্গে আছে কিবা ফল। 

ব্রাজা হয়ে শক্তি নাই হুহিতা রক্ষণে, 

হীনজাতি নাগহাতে ধিক এ জীবনে । 

এইটুকু শক্তি মম ছিলনাক যদি; 

ব্রাজাখণ্ড তবে কেন প্রদানিলা বিধি । 

অন্ধেরে দর্পন দানে যেমন ভাড়ায় ) 

বিধিও করিল বুঝি তেমন আমায় । 
কি ফলঅমিক্সদানে বূসন। বিকল 

কি গৌরব রাজ্যধনে ন। থাকিলে বল। 



প্রথম সঙ্গ । ৯ 

নীরশুন্য সরোবর কোন কাজে লাগে; 

কর বিনা আদিতোরে কোনজন মাগে। 

তোগা কেন পিল প্রভুক্কাদাবার তরে; 
যদিবা বাসনা হীন করিল আমারে 2 ২ 

প্র্র কন্ত রক্ষা হেতু শক্তি দিপা তারি; 
অবন্তা বদলে তেন না কল ভিখারী । 

দিবস যামিনী খাটি তালে আলে; 

ভূঁলিন্াম সব ছুখ পুর কন্য! লঙ্্ে 

বিধিবাদী মমপ্রতি এত কেন হায়! 

নাজানি করেছি কত অপরাধ পায় । 

97হ কন্যা সমুদ্রজ! প্রাণসম! মম ; 

জানি ও তোমার পিত! বাক্ষসের সম । 

শাই ভামা সপে দিল নাগরাজ হাতে, 

পিভ। হঃল্ে কন্যা দেয় না! ভাবেও তাতে । 

পিত' নহি শত্রু আমি প্রাণের কুমারী; 

বেরীনারে যাহা, তাহ? আমি কিন্তু পারি । 

এই কি তোমার ছিল প্রাক্তনের গতি; ” 

ত্রহ্মদত্ত কন্যা 2ষে পাতালে বলতি ! 

নর নহে নাগগণ, ভীষণ আকার; 

না জ্ঞানি ০কেমনে থা করিবে বিহার । 

কচ্ছপ হুইল যত অনর্থেন মুল; 

পরাণে না) বধে তারে হইয়াছে ভূল । 
খথবা, তাহারে, দোষী হব কিবা আর ; 
সকলি করন ফল দৃষ্টি আসার। 



নাগ-লীল। । 

ভাবিতে ভাবিতে রাজ অশ্রু স্রোতে বহে; 
সস্তান বাৎসল্য-বহি মন প্রাণ দহে। 

ক্ষণে উঠে দীর্ঘ খাস ক্ষণে অচেতন ; 

শর্ষযায় বিভ্াস্ত রোগী প্রলাপে যেমন । 

কি করিবে করিবার আর দিব আছে ; 

যত শক্তি ছিল সব ফুরাইয়। গেছে। 

দিতেই হইবে কন্তা এতে নাহি ভূল; 

না হয় একের তরে সবংশে নিম্ম'ল। 

বহুক্ষণ চিস্তি নূপ স্থির করি মন; 

অন্তঃপুরে কন্যাপাশে করিলাগমণ। 

সহচরী সনে নানা থেলে সমুদ্রজা; 

ঠেনকালে সেথা গিয়। উপনীত ব্রাজ1। 

অন্যঃপুরে কন্যা পিতৃপদে প্রণমিল : 

কি মানসে আসা পিতঃ ! জিজ্ঞাসা করিল 

বনহুদিনে শুনি মুছ মধুর বচন; 

সম্সেহে করিল রাজা কম্তাকে চুহ্বন। 

মনোভাব গুপ্তরাখি বিষাদিত মনে 3. 

সমুদ্রজা প্রতি কহে করুণ বচনে। 

প্রাণসমা সমুদ্রজ' অন্ধের নয়ন 

একবার মম সন কর আগমন । 

দেখিবে বিচিত্রপুরী বিচিত্র গঠন ; 

অভিন্ব পুরী যাহ! করিল স্যজন। 

এ বলিয়া প্রাসাদের অতুযুচ্চ শিখবে? 

উঠিলেন কন্যা লয়ে সন্ততলোপরে । 



প্রথম সর্গ। 

অঙ্ুলী নির্দেশে রাজা বলিল হখন ; 
ধৃতরাষ্্র মানাপুরী করায়ে দর্শন । 

মারাপুরী দর্শান ৷ 

দেখ চেয়ে সমুদ্রজা কি অপুর্ব মহাতে গা 

অনুপম নুতন ভবন । মি 

রতনের কিবা শোঁভ। হের মন প্রাণ লোভ। 

দীপ্ত যেন মধ্যহ্ন তপন । 

অভিনব স্বর্ণ যেন মনে ভ্রম পায় হেন ; 

তুচ্ছ তার সনে মমপুরী ; 

স্বর্ণ হীরক মণি রত্্রাজ্তী কিরীটিনী ; 

অট্রালিক। গগন বিদারি। 

'শশিশ্বকম্মা নিজ করে যেন এই পুরা গড়ে 

ক ভূননে দ্বিগুণ মনোগর । 
বিকাঁশত কুঞ্জবন হের কত প্রম্ববণ, 

চারিদিকে কত সরোবর । ্ 

পুতরাস্্র মহাতেজ! এই ভবনের রাজা 

অদ্বিতীয় শক্তিশালী ভবে ; 

ন্ুরবাল। সম প্রায় ষত নারী দেখা বাস 

সে সকল তাঁর বাণী হবে। 

লক্ষ লক্ষ দাস দাসী ধনরত্র রাশি রাশি; 
কত তার কে করে গণন ; 



এঞ্ত নাঁগ-লীলা । 

এ শুন শঙ্খধ্বনি বামদের হলুধবনি 

নান! বাদ্য সাজে ঘন ঘন। 

পুণ্যফ'লে মহাতেজ। গুত ধনে হ'ল রাজা, 

তাবু সম কেবা আছে ভবে; 

ধন্য বৃতরাস্ত্র তাকে ধনা সেই নরলোকে 

যার তেজে সুগ্ধ আজি সবে। 

তোমা! পাইবার তরে আসিল সে মমপুরে 

নিম্মাইল অপুর্ব ভবন) 

তুমি ভবে তার রাণী বৃতরাষ্ট্র মহারাশী 

সমুদ্রজা মম প্রাণধন। 

আজি তোমা মন্ত্রীননে পাঠাইব তার স্থানে ; 

সম্প্রদান করিব তোমাক ; 

ই”থে না ভাবিও দুখ ভুঙ্গিবে পরম স্ুথ 

সযতনে বঞ্চিবে সেথায় । 

আছে শত শত রানী তুমি হবে পাঠরাণী 

ও সবার কত্রীপদে র'বে ; 

তুমি হবে অন্দাত্রী তার! তব কপ? প্রার্থী ; 

অন্য রাণী মুখাপেক্ষী সবে। 

সমুদ্রজ। প্রাণ মোর চিন্তা কিবা আছে তোর ; 

বরঞ্চ সৌভাগ্য ভাব চিতে; 

রাঁজাধিরাজের রাণী রঃৰে ইহ ভাগ্য মানি : 

তার সম নাহি পৃথিবীতে। 

মোদের লাগিয়াযবে . প্রাণে বাথা উপজিবে 

তখনি আসিবে মধালয়ে ; 
শত 



প্রথম সর্গ। 

বাধ! বিদ্ব নাহি তাতে ছখ না ভাব্ও চিতে 

রবে সদ? প্রফুল্ল হৃদয়ে । 

জগতের রীতি যাহা কেমনে থণগ্ডাব তাহা; 

কেমনে বাখিব তোম। ঘরে ; 

রমণী হইয়া! যবে আসিক্সাাছ এই ভবে 
তখনই গ'তি পর ঘরে। 

বলতে বলিতে রায় আত্মার] হ'ল প্রায়, 

শোকাবেগ লশ্বরিতে নারে; 

পারবে নযননবারি ওভেসে পরে তারি 

মায় মোহে কাদিলা অস্তরে। 

“ওঙে মম প্রাণ কন্য! লক্ষী সরস্বতী-ধন্যা 

রূপে গুণে, তোমার সদন ; 

ইসা কহ্বার তে ডাকিয়া এনেছি তোরে ; 

মনে তুথ ভাবন। কথন ।” 

এ বলিয়? মহারাজ] বুকে চাপি সমুদ্রজ। 

ঘন ঘন শিরচুমি তায়; 
প্রাশে চাপি মন্মর বাথ পাড়ি অন্ত নান কথাঃ 

কন্যা প্রতি সোহাগ জানায় । 

প্টনিয়া পিতার বাণী সমুদ্রজ। সুবদনী 

নীরবে ফেলিল আখি জল; 

বহুদিনে রাজা ছাড়ি যেতে হবে পরু-বাড়ী 

ভেবে হৃর্দি হইল বিকল । 

“এই রাজ্য এই ধন এই পুরী স্থশাভন 

এখানেই বদতি আমার; 

১৩১, 



৯ ৩.২, নাগ-লীলা । 

এই মম পশু পাখী সদা চোঁখে চোখে রাখি 
| থেলিয়াছি আনন্দ অপার । 

প্রিয় সহচরী সনে, কত শত নিশি দিনে 

| ভূ্জিয়াছি বিমল আনন্দ; 
লতা পাত সব্রোবরে, কত প্রীতিদে অন্তরে ; 

ফুল রাজি দেয় মকরন্দ। 

যেন ফুল অলিকুল আমা বিন বেয়াকুল; 

বিষাদ বদনে সবে ভাসে; 

আমি গেলে পুষ্পে'দাবনে ষেন কত প্রীতি প্রাণে 

শাস্তি জলে নেচে নেচে হাসে। 

সরসি বিমল জলে প্রাণে শাস্তি-সুধা ঢালে 

তুষিয়াছে কতই সজনী; 

স্ৃধাহতে স্থধাতর যার অন্ন মিইতর 

জীবে দেয় বস্ুধা জননী । 
যাহার মলযস়্ানলে শত শ্রাস্তি বায় চলে 

এমন আছেবা কোথা'কআর , 

তা সবারে পরিহছরি যেতে হবে রাজ্য ছাড়ি 

একি ছিল অদৃষ্টে আমাব। 

নাত পিত। পুরবাসী তেয়াগিয়। প্রতিবেশী 

ভাই বন্ধু আত্মীয় জন; 

ছিন্ন করি ন্নেহ পাশ জানকীর বন বাস 

যেন হ'ল জন্মের মতন। 

বর্তমান ভাবনায় প্রাণে বড় বাথা পায় 

সমুদ্রজা রমণী রতন; 



প্রথম সর্গ ১ 

নীরবে চলিল ধীরে - পিতৃসনে আস্ত ঃপুরে 

বিষাদে ঝণ়ল হু'নরন। ৰ 

স্যুদ্রজার সম্প্রদীন সভঙ্ঞা । 

এইরূপে পিহা কন্ত। বিষার্দিত মনে; 

অগ্থঃপুরে প্রবেশিল সজল নয়নে । 
রাণীগণে বল দাও কন্ঠ! সাজাইয় ; 

বিধি রতন বাসে ভূষিত করিয়া । 

বিলম্ব না হয় যেন যেতে হবে ত্বরা; 

রাক্তলম্্্ী সমুদ্রঞ্জা হবে রাজ্য ছাড়া । 

আজ্ঞ। পেয়ে বাণীগণ সকলে আদিল; 

ববধ রতনে কন্ত সাজাতে লাগিল। 

সম্গল লম্নে শত শতনা তখন । 

সাজাইল সমুদ্রজা মনের মতন । 

গোলাপ চিকুরে বেণা টিনা ইয়া দিল; 

কমল কোরক মালা পরে পরাইল। 

মুণাল নিন্দিত করে খো'ভল বলয় ; 

খচিত কুন্ধম মালা যেখল। উদয়। 

পরিহিত রত্ব-বন্্জ কোমল শ্ীম্মঙগ ; 

গলে দোলে মুক্তাহার তুলিয়া তরঙ্গ । 

সীতাশিরে সিন্দুরের ফোটা মাখাইয়।? 3 . 
হীরকের কর্ণ ফুল কর্ণে দোলাইয়। ৷ 



ক্ষ তে 1 ৮ সা 
নি চু বা সি 

খা মাগ-লালা । 

স্নেহ ভরে পাটরাণী চুন্বিয়া বদন ; 

বলিল কন্যার শ্রতি মধুর বচন। 

“হে কন্য। সমুদ্রজ৷ ছথিনী জীবন ১ 

তুই ষে মোর আশাগত। শান্তির ভবন। 

প্রাণ যে কেমন করে কি বলিব তায়; 

এতদিন পরে মাগে। ছেড়ে যাবি মায়? 

শূন্য ঘর হ'ল মোর ফুরাইলম্থথ; 

আর কারে কোলে লব চুম্বে চাদ মুখ। 

ঘন ঘন ম1 বপিয়া কে ডাকিবে আর) 

কে কবে সান্তনা বাকা দরথধেতে আমার। 

ভাল ভাল খাদ্য দ্রব্য ক্ষুধার সমক্ 3 

কার মুখে তুলিদিয়৷ জুড়াব হৃদয়। 

কি উপায় করি মাগো কেমনে রাখিব ; 
মানবের গতি ইহ! কেমনে লজ্বিব। 

চিরদিন স্থথে থাক স্বামীর আগারে 

আশীষ,--_জামাতা যেন নেহ চোখে £েরে। 

ভাতের অক্ষয় যশে পাল দশজনে 

(নশিদিন স্থখে বঞ্চ স্বামীর চরণে | 

স্ুপুত্র রতন মাগে! লভি শ্বামী কুলে; 
অক্ষয় সিন্দুর যেন পর পাকা চুলে । 

যাহা ভালবাসে ন্বামী জানিয়৷ যতনে ; 

সম্পাদদান করিবে তা সদ! হু মনে। 

কতুও স্বামীর বাক্য করোন! লঙ্ঘন ; 

পতির অবাধ্য পত়ী বিষের মতন। 
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যদি পতি কৰে কভু কুপথে গমন ; 

হঠাৎ বলন' যেন অপ্পরিপ্ন বচন । 

বিপরীত হয় তায় ঘটে অমঙ্গল ; 

দিন দিন কমে যায় প্রণয় সম্বল । 

ছিদ্র কলসিতে স্থিত উদকের মত ; 

ক্রমে ক্রমে একেবারে হম্গ নিঃশেষিত। 

করিবারে পতি-কদাচার নিবারণ ; 

ধর পন্থা,_ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি সম্ভাষণ । 

প্রিক্সের চরিত্র কথা শুনেও শুনন1। 

বিমল প্রণন্প সহ করিবে কামনা । 

তার পরে স্থকোৌশলে সমন্ন মতন; 

প্রাণপতি করে কর করিয়া ধারণ । 

নষ্ট ভাষে মৃছৃহাসে মন্দরীতি যত ) 

উত্থাপন কর হবে হৃদয় ছখীত । 

সলাজে করিবে ত্যাগ কুরীতি অমনি ; 

পিতকে স্মৃতি দিতে উষধি রমণী । 

শুকুজন প্রতি ভক্তি রাখিবে সতত; 

ছোট জনে জেহ দানে পালিবে নিক্সত। 

যাও মাগো মুখে রও ভয়ে রাজরাণী ) 

আরু কি বলিব তোর ছুখিনী জননী । 

বঙিল ছুখিনী তোর বিষগ্র হদয়ে, 

মা বলে মা মনে কর সময়ে সময়ে |” 

এইরূপে সমুদ্রজ বিদায় লইয়া ; 

বেশ ভষা অলঙ্কারে শোভিত হুইক্স! । 
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একে একে সবাকারে করি প্রনিপাত 

রাণীমাতা সকলের লয়ে আশীর্বাদ । 

আচলে চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে ; 

উপনীত হ'ল গিক্জ। পিতৃচরনেতে । 

বদনে ন! স্বরে বাণী ঝরে ছুনয়ন 3 

অবনী লোটায়ে কাদে ধর ছুচরণ | 

কন্যা জেহে মহারাজ হইয়। কাতর ; 

করেতে ধরিয়া কন্যা তুলিল সত্বর। 

ছুই হাতে চক্ষুজল মুছাতে মুছাতে; 

আপনার শোকবেগ নাবিল রাখিতে 

বহুক্ষণে সমুদ্রজা মুখপানে হেরে; 

বলিলেন সকরুণ গদগদ “বে । 

“ল্সেহমর়ী মা আমার সমুদ্রজ1 ধন্য ; 

0ামার জনমে ভ'ল বন্ছুমতী ধন্যা । 

আধারের আলোতুই, মামার কপালে ৮ 

অন্ধকার করি পুরী নিতান্ত চলিপে। 

সম্থরিতে নারি আর হৃদয় বেদন ; 

তোমার বিহনে কি, ম' রহিবে জীবন। 

কে বেড়াবে আলোকত্রি মাধার আগারে ১ 

বাবা বলে কে ডাকিবে আর অভাগারে। 

উড়ে বায় প্রাণ মোর বিদায় ঘযেদ্িতে ; 

পাইব তোমায় মাগো কখন দেখিতে । 

চলিলেত আমাদের করি পরিহার ॥ 

শেষকয় কথ! মনে রাখিও পিতার । 
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নারীর পরম গুরু পতি প্রাণধন : 

সেবিবে তাহার পদ করিক্া যতন । 

যাহাতে স্বামীর মনে দুধ উপজয় ; 

কধন -স কাধ যেন কর্তে না হয় । 

সত্য বাকা, সরলতা মধুর বচনে, 

কত্পিবে সতত তুষ্ট পতি প্রাণ ধনে । 

পুজিবে স্গামীর পদ ভক্তি দূর্বাদলে; 

সর্ব পুণা লাভ হয় শ্বামীরে সেবিলে । 
স্বামীই পরম গুরু স্বামীই দেবতা ; 
স্বামী কার্যে সতী নারী না হয় হৃখিত! । 

শ্বশুর শ্বাশুরী অতি ভকতি ভাজন) 

পিত! মাতা সমদোহে করিও যতন। 

ভাম্থবরে করিবে ভক্তি সরল অস্তরে ; 

সেহের অনুজ তুলা দেখিবে দেবরে । 

সহচরীগণে সদ ভগিনীর ভাবে; 

নিজ ক্ষতি সহা করি কলহ এড়াবে। 

অতিথি আসিলে দ্বারে যথা ষোগ্য মতে 

সম্ভাষা করিবে সদ। আনন্দিত চিতে। 

স্থশীলতা, প্রিক্প ভাব, সতীত্ব, সরম ; 
রমণীর অলঙ্কার অতি মনোরম।॥ 

ভূষিত করিবে বপু এই অলঙ্কাবে ; 

থাকিবে সুখ্যাতি চির অসার সংসারে । 

বেল। যায় বিলঘ্বেতে নাই প্রস্মোজন ; 

'ভগবানে স্মরি মাতঃ করহ গমন |”, 
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এই মাত্র বলি নৃপ চাহে মুখ পানে, 

গঞণ্ড বেয়ে পড়ে অশ্রু অন্তর রোদনে । 

বহুক্ষণে সমুদ্রক্জা শোক সম্বরিয়া ; 
কাতরে পিতাকে বলে জড়ায়ে ধরিয়া । 

“্বিদরে হৃদয় পিতঃ ! বুক ফেটে যায় ; 

কোথা চপিলাম আজি ছাড়ি বাপমায়! 

সরোদনে চলিলাম চরণ ছাড়িয়া ; 

অকুলে ভাসায়ে কিন্ত থেক না ভুলিন্া ॥ 

যত শীন্ব পার পিতঃ আনি ও আমায় 

পথ চেয়ে রব আম দিন গণনায়। 

তরুজাত নিত্যাশ্রিত বলীর মতন; 

তোমাদের পদে বাধা রহিল জীবন। 

চলিপাম শৃষ্ঠ প্রাণে সকলি ছাড়িয়' ঃ 

মাসে মাসে গিয়া পিতা আসিনে লঈক্পা | 

শতমার গলাধ'র ব্যাকুল অন্তরে; 

কাদিলেন সমুদ্রজা--পাষাণ বিদরে। 

মঃ আমারে মনে কর আমি অভাগিনী ; 

না হেরে তোমার মুখ হ'ব পাগলিনী। 

কোথা যাই কেমনে মা থাকিব সোক্ £ 

পিতভাবরে বলিও মোরে আনিতে ত্বরার | 

এরূপে বিলাপি বহু রাজার নন্দনী ; 

'্মবনী লোটায়ে বন্দে জনক জননী । 
সহিতে না পাপ, শোক মনের বদনা ও 

“শত মা বলিল বাছ। কেনা কেদন।। 
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হেরিক়' তোমার কান্না বুক ফেটে দ্বার; 

কিছুদিন পরে মাগো আনিব তোময। 

সেই ঘর সেই দ্বার কর চিরদিন; 

কার্দিও না মুখ তব হয়েছে মলিন । 

কোল শূন্ত রাজ্য শৃহ্ঠ শুন্য এ ভবন; 

তোমার বিহনে হবে শুন্য এ জীবন । 

আপনার পন ধূল লয়ে ডান করে; 

স্সুদ্রজ' শিরে দিল অতিনেচ ভরে) 

বাও মাগে। শোক চিন্তা করিওনা আর, 

পরম স্খেতে থাক জামাত আগার 1” 

এইরূপে সমুদ্র) লইয়! দায়; 

রাজ্া-লক্্ী রাজ-পক্্ী কেদে কেদে বায় 

মনোহর সিংহদ্বার বিদব্রি অশ্বর; 

দাড়াইয়া উদ্ধমুথে ষেন শৈলেশখবর । 

হ্ভেগ্ ভীষণ এই নগর তোরণে ; 

পাভিপিল] সমুদ্রজা ধীরে মন্ত্রী সনে । 

তারক জিজ্ঞাসে মাতঃ ! কেন কাদ বল; 

ফলিবে তোমার ভাগ্যে সছর্লভ ফল। 

০০০ 

সমুদ্রান রূপ বর্ণন । 

জয় ঘণ্টা বাজে বারানসী মাঝে, 

খনি অপক্ধপ কিবা; 
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পতাক1 সমীরে উড়িছে অন্বরে, 
'মরিকি অপুর্ব শোভা 

মাঙ্গলিক গাথ। কত গীত গীতা; 

উচ্ছারে নগব্র বালী ; 

বন্দি স্ততি করে কল্যাণের তবে, 

সমুদ্রজ। সুরূপসী । 

জয় জয় জয় রাজকন্যা জয় 

হইল ভুখন মক) 

হউক শ্রীবৃদ্ধি সাধন সমৃদ্ধি 
করুক মঙ্গল ময় । 

সজ্জিত তোরণে বিবিধ রতনে 

“ববিধ বরণে কত 

মঙ্গল কলসী শোভে রাশি রাশি 

পাশে রম্তা তরু যত। 

সমুদ্রজ। কন্ঠ: রূপে শুণে ধন্ত। 

বাহিরিলা সেহ দ্বারে; 

কৈলাস বাসিনীা কৈলাস নন্দিনী; 

যেন বা কৈলাস ছাড়ে । 

মধ্যাহুর ভাজ গিনি দীপ্ত তনু 

দশ দিক পরকাশি ; 
গভীর নিশিতে গভীর জীমুতে 

যেন বা চপলা-হাসি । 

কাল বেণী ঘন যেন নব ঘন, 

পৃষ্ঠে দোলা ইক্সা পরে; 
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যুগল নৃপুরে কোলা কুলী ক'রে, 

চরণে চুমিছে ধীরে। 
আখি শরাসনে বিমল বদনে 

খেলিছে থেলস্ত আখি 

কমল গঞ্জত রক্তাভ ম্ডিত, 

শ্ীগণ্ড দিতেছে উকি। 

সরস অপরে জবা রাগ ধরে 
অমিয় বিহরে তায়) 

মুল নিশ্বাসে শীষ স্থবাসে 

ফুলরাণী লাজ পায়। 

চবুক সুগোলে অদ্ধচন্দ্র থেলে 

বিপুল স্থষমাধরে ; 
বণি নিজ কে যেন ব! আদরে 

দিয়াছে মোহন গড়ে । 

ভজদ্বয় গোল নিতাস্ত নিটোল 

কোমল মৃণালে গড়া) 

(নান্দ শতদল শোভে করতল 

নথ যেন মুক্তা-ছড়া । 

অমিয় দশ্শন অমিয় দর্শন 

ধবল চন্দ্রমাপাতি ; 

হেরি সধামুখে ক্ষপাকর ছখে) 

ক্ষয় পায় রাতি ব্াতি। 

“মন্থর গমনে পদ সঞ্চালনে 

মরি কি মাধুরী তায়, 

১১১ 
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কবিগণ ভণে, ] মরাল বারণে 

মেই হেতু ধীরে যাক 

কিরূপ মাধুরী এমন সুন্দর 

পর কি কিন্নরী হ'বে 

মরতের নয় হেন মনে হয় 

নবে কভু না সম্ভবে। 

সাবিত্রী মরমা সীতা মনোরমা 

নহে তার সমতুল ; 

লক্ষী সরস্বতী শচী কিবা রতি 

লাজ পাক্স সশ্ীকুল! 

শীবন যৌবন অঙ্গের বরণে 

লোভে ভ্রমে অলিকুপল 

মলয় অনিপে। ফেল পড়ে গল 

দোলাসে কানের ছুল। 

চলে সমুদ্রজা দেখে সব প্রজ!, 

বিষাদ অন্তরে বলে; 

আজ বারানসী হ'ল অমানিশি 

রাজ্য লঙ্্ী বায় চলে। 

চক্রমা শপন যাহার বদন : 

নাহ হেরে দিন বাত 

রাজ্য ছেড়ে বাক্স সেই নাকি হাক 

গণ বেয্ে অশ্রপাত 

যাও নাগে। ধাও চির জীবী হও 
স্থে কর ঘরকল্সা 3 



প্রথম সর্গ। | ১5. 

আধার করিয়1,-- আঁধার নাশিয়! 
পতিগৃহে হও ধন্যা। 

শুভাশীষ বাণী মাঙ্গলিক ধ্বনি 

করে নাগর্িকগণ ; 

কেহ উপহার দেয় ফুলহার 

লাক্গ বুষট্টি ঘন ঘন। 

কস্তরী চন্দনে মলয় পবনে ; 

স্ববাসিত হ'ল পুরী; 
স্তব্ধ অলিকুল কোথায় এ কুল 

ভাবিয়া! ব্যাকুল ঘুরি । 

পান্থ ছাড়ে পথ নেহারি অদ্ভুত ; 

উড়ন ভুদলল পাখী ; 

কেহ তাকাইয়। কারো কাপে হিয়া, 

কারে কাদে দুই আখি। 

রাজার নন্দিনী, রাজার ঘরণী 

হইবে, ব্রতহিবে হবে। 

হ্রাবী রাজ মাতা হবে, কেন বুথ 

তবে আর কাদ ছখে। 

কেদলা কেঁদনা ও লো স্থুলোচনা ; 

শোক কর পরিহার; 

দেবের দেবত। যিনি ভব ত্রাতা। 

তুমিহবে মাতা তার। 

হবে মহামতি গোলকের পন 

তোমার আত্ম স্মৃত 



১১ ৪ নাগ-লীল। 1 

ভ্রাস্ত মতিহীন তারক অধীন, 

কহে গোলকের স্ুত। 

মন্ত্রী কর্তৃক কন্যা সম্প্রদীন । 

এইরূপে কন্যা লয়ে অমাত্য প্রধান ; 

উপনীত হল গিক্স' ধৃতরাস্ট্ী স্থান । 

বসিয়াছে নাগপতি নরপতি রূপে 

পরিষদ চতুর্দিকে বেষ্িয়া প্রতাপে । 

হেনকালে সভাস্থল অঙ্গের কিরণে 

আলোকিয় সমুদ্র! উদিল ০সখানে। 

প্রভাময় প্রভাকর গগণের ভালে; 

দশদিশি পরকাশি যেন দেখা দিলে । 

চু্তিমতি সরলত। স্বভাবের ভরে ) 

যৌবন স্সঘমা! তাছে উছলিয়া পড়ে । 

(ঘেমনি আদিল কন্ঠ সনন্ত্রী সভায়, 

অমনি সবার চোখে বিস্তুলী খেলায় । 

একি অপবূপ শোভা! হেরি যুধ্ঠাদে ; 

রঠিল সুখের উৎস প্রতরাষ্ট্রদে | 

এ রত্র পাবার আশে আশালতা মূলে : 

ঢাণ্লয়াছে দিনানামী কামনা সলিলে । 

এতদিনে ফলবতী ভইল হেরিরা ১ 

আনন্দ পয়োধিনীরে পড়িল ঝীপিয়া। 



প্রথম সর্গ। ১১৫ 

“সত্যইত যা শুনেছি কচ্ছপের মুখে ; 
কল্পনায় যা হেরেছি আছে আঁক বুকে । 

ততোধিক রূপবতী দেখি এ কুমারী) 

বিধির 'অপুর্ব্ব স্থষ্টি মরি কি মাধুরী ৮» 
পরস্পর সভাসদ করে কানাকানি ; 
একি রতি অরুন্ধতি শচী কি রোহিণী ! 

কি ছার নাগের মায়া এর রূপ মাঝে; 

শুন্র চক্দ্ালোকে যেন খদ্যোত বিরাজে ৷ 

ধরণাবে জাগাবারে নাশিতে তিমির 3 

স্টদম্র অচলে যেন উদ্দিল মিহির । 

স্তদ্ধ ধূশুরাস্্রী হেরি স্তব্ধ নাগগণ; 

গভীর আনন্দ শআ্রোতে হজদম় যেমন । 

সফল হইল শ্রম সার্থক জীবন ; 

কোন্ পুণাফলে ভবে এ হেন তন 2 

নাহ জানি ব্রন্গদণ্ড কোন পুণাফলে 

তামা হেন জ্যোতিম্মন্ণী হিতা লর্ভলে। 

পগ্ঠ ধুতরা তব আরো ভাগা মানি; 

হেন অমূল্য নিধি হবে তববাণি। 

«ইব্ধপে মনে ননে নানা তক করে, 

ভেনকালে সমুদ্রজ! ধরি করে করে। 

প্রাণ ময় ধৃতরাষ্ে কহে মন্ত্রীবর ; 
“আজ্ঞা কর মহামতি ওহে শক্তিধর । 

আিয়াছি জমুদ্রভা কম! দিতে দান; 

মহারাজ পাঠাইল। মোরে তবস্থান । 



১৬ নাগ-লীলা । 

আসিতে নারিবে রাঙা মনে পাবে ছুখ ; 

প্রাণের কন্ঠার হেরে অশ্রুপুর্ণ মুখ । 

বাজ প্রতিনিধি রূপে করিব প্রদান; 

সন্দেহ নাঠিক কিছু ই'থে কন্যাদান।” 

শুনিক্ক! মন্ত্রীর বাক্য ধৃতরাস্ট্রী রায়; 

এতক্ষণে মোহ ছেড়ে এল চেতনায় । 

মন্ত্রগণ প্রতি বলে যে হয় কল্যাণ; 

বাজার যেমন বাঞ্ু। তেমন বিধান । 

শুন মন্ত্রী ধৃতরাস্ত্ী করে কর দিয়া; 

যথাবিধি স্মুদ্রজা কন্যা প্রদানিয়া | 

“রেখমা মোদেরে মনে ভাবিও না হুখ, 

জামাত আলয়ে পভ ভুরি চির স্ুথ ! 

চিশ্তা না করিও কভু মোদের কারণে; 

স্বামীপদ দিবানিশি সেবিতবে বতলে। 

শ্বশুর শ্বাশুপীগন পিতা মাতা সম; 

ভাস্কর দেবর পরবে সোদর প্ররিম। 

দাসদাসী সহচরী সংখ্যা নাই কত; 

দ্ধ করিবার তন কিব। আছ মাত 1৮ 

ভতা'দ প্রবোধ বাক্যে প্রবে'ধি তাহারে: 

রাজাকে সম্তভাষি মন্ত্রী ব্যগিত অশ্গরে। 

সভাস্থল ছাড়ি ধীরে হইল বাহির ; 

বুক ভেসে দরদরে পড়ে নেত্রনীর 



প্রথম স্র্গ । ১১৭ 

মায়াপুরী প্রবেশ । 

রাজকন্তা প্রদানিয়! গেল মন্ত্রিগণ ; 

অন্তঃপুরে প্রবেশিল বিষাদি ত মন । 

স্ুচুরা সমুদ্রজা। সতী শিরোমণি ; 

অশ্ুবেগ সম্বরিয়! পতিকে তখনি । 

প্রণাম করিক। পাক, ভূমিতে পড়িস্বা ; 

লভুমুখে একপাশে বল দাড়াইস 

অন্ঃপর ধৃভরাহ্ প্রিয়া সম্বোধনে । 

তষলেন সমুদ্রজ' রমণী রতনে। 

সরস মধুর বাকো সান্থবনিতে তারে ; 
পাঠাইলা অন্ুঃপুবে বিলাস আগারে । 

দথার ্ূপসীকুল গুমানে ব্যাকুল ; 

যৌবনে আপনাহার1 হৃদয় আকুল । 

আপনাকে ভাবে যেন শ্রেক্স বপবতী; 

রূপে শুহণ অদ্থিতীয়! লক্ষ্মী সরস্বতী । 

সখথসনে সমুদ্র অতুলা ললনে॥ 

উপনীত সেপা মু পাদ সঞ্চালনে । 

শিখিনী শকুনি মাঝে হইলে উদয় 3 

গ্র'ধনী ছখিনী যথা ভিমিরে বিলম্ব । 

ক্রু পক্ষ সীমস্তিনী চন্দ্রমা ষামিনী ; 

তেমতি উদ্দিল আপি রূপসী ভাবিনী। 

যার তেজে বাণীগণ আভাহীন শ্রায্ম ; 

'5ক্দ্ালোকে থদ্যোতা ভ1 যেয়মতি লুকা । 



৯১৮৮ নাগ-লীল। । 

রাণীগণ হেরিরূপ মোহিত অন্তরে ) 

"একি দেবী! পরম্পরে কানাকানি ক'রে। 

মানবী এমন বূপ য'দব1 পাইবে; 

দেবীর দেবত্ব কোথ। বজায় রহিবে ৪ 

ক ছার দূপসী মোরা তুচ্ছ এর কাছে; 

আপনাকে রূপবশী ভাবি শুধু মিছে। 
সে ধারণ সে কল্পনা করিব না আর; 

যেচে পরিবন! গলে সে গরিমা-হার । 

বিমল কমলা বুঝি স্বর্গ ছেড়ে এল; 
এত দিনে গর্ব সব খর্ব হয়ে গেল। 

অন্তরে সতিনী ছ্েষ, মুখে কিন্তু হাস; 
সমুদ্রজ। প্রত কহে সকক্ষণ ভাষ। 

এস এস কাছ বস জীবনের সন ; 

বিন তব পানে চেয়ে মোরা রহ | 

পুরণ হইল আজ হের বাসনা; 

তোমাধনে পেয়ে মোরা প্রীত সর্কজনা ! 

নিদ্রা নাই বায় বাজ তব ভাবনার; 

দিবস যামিনী বাপে বিষম !চস্তাজ। 

পোহাল ছথের নিশ', চিন্তার তিমির; 

দুরে গেল, হৃদে নথ উদদিল মিহির । 

তোমার কপাল বড় বড় ভাগ্য মানি; 

কি অভাব প্রাণেশের হবে পাটরাণী । 

কিসের ভাবন। শব আছে মনোরম» 

তুমি ভিন্ন অন্য তার নাহি প্রিয়তমা । 



প্রথম সর্গ । ১১৯. 

বিপুল সাআ্াজ্যেশ্বরী হ'লে সুবদনী ; 

পায়ের নূপুর তব তোহিম্থর মণি। 

চেয়ে দেখ অভ্রভেদী রতন মণ্ডিত ; 

স্বর্ণ সৌধাবলী কত আছে সুশোভিত । 

যতক প্রমোদাগার, বিলাস ভবন; 

আজি হছে সব তব খেলার প্রাঙ্গন । 

চিস্তাতাজ ্রবদনী ক্ষোভ ত্য মনে; 

'পত্তালয় হ'তে স্থথে রবে শতগুণে 

বলতে বলিতে ইহা পাজরাণীগণ ; 

সমুড্রজা করে কর করিয়া ধারণ। 

চগ্লল দ্বিতল তে সগ্ততলোপত্ি 

দেখাইয়া পুরী শোভা বিচিত্র মাধুরী । 

বিচির পর্যাঙ্ক শোভে বিচিত্র ভুষণে ; 

স্ববাসিত কর্িজাছে কুন্থম চন্দন । 

নবনীত বিনিন্দিত কোমল শন্গন ; 
রতন ঝালর ঝুলে ধাধিরা নয়ন । 

যেথায় প্রকোষ্ট মাঝে সমুদ্রজা! তরে ; 

বেনিন্মিত সেথ। আসি বাস তছপরে । 

চন্তাস্জ বশ অঙ্গ আরাম কারণ; 

সমুদ্রজা করিলেন পর্।হ্কে শয়ন । 

কে'মল পরশে শব্যা কোমলাঙ মন; 

ধীরে অবসন্ন রাম! মুদদিল নয়ন । 

সমুদ্রজ। নিদ্রাভাব জানি রাণীগণ 

খশুঃপুও মাঝে সবে করিল গমন । 



১৪ দাগস-লীল। 

পাজাল গমন! 

নিত্রাগেল সমুদ্র? পধ্যন্ক উপরে ; 
সখীগণ পাখ'। করে পাখা লয়ে করে। 

ধুতরা সর মহারাজ আপনি আসিকস। 

দেখিল জাস়্ার নিদ্রা মোহিত হইয়া । 

বহুক্ষণ অনুরাগ নবরাগ চিতে ; 

শ্রিন্গার ০স চন্দ্রানন লাগিল দেখিতে । 

দাম্পত্য প্রণয়ে হৃদি ভাসিয়। উঠিল ; 
অবাক্ত অস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল। 
“ধন্য মম পরিশ্রম ধন্যই জীবন; 

বহছদিনে পাইলাম এহেন রতন । 

সিদ্ধ সেচিবার আশা যে রমার আশে) 
বিধিরু ইচ্ছায় তাহ আসে নিজাবাসে। 

পলকে আপন্হার হইয়া রাজন ; 
ভাবল এহেন কালে উচিত গমন ! 

অলক্ষিতে সমুদ্রজা রাণীকে লইস্সা ; 

সট্সনো পাতাল পুরে বাইব চলিক়। 
গুম ঘোরে না জানিবে কিছুই ইহার; 

ভবেনা পাতাল বলি ধারণা তাহার। 

না! জানবে নাগরাজ হ'ল তার পতি) 

বিপুল প্রশ্র্য্য হেরি মনে পাবে আ্রীতি |» 
ভবিক্সা চতুর রাজ ধীরে অতি ধীরে) 
প্রকোষ্ট ছাঁড়িম্। শীঘ্র আসিল বাহিরে । 



প্রথম লর্গ। ১২১ 

আজ্ঞ। দিল যতছিল সব নাগগণে। 

“সাপনার রাজ্যে এবে চল সঙ্গোপনে ॥ 

এমনি ভাবেতে যাবে, এমনই স্বর! ; 

সমুদ্রজা রাণী যেন নাহি পায় সাড়া। 

নীরবে চলিবে যেন না বহে পবন ১ 

বিদ্ব হবে সমুদ্রজ1 হইলে জাগণ 1” 

রাজ আজ্ঞা মতে সবে তাহাই করিল) 
মুহূর্তেকে মায়াপুরী কোথা লুকাইল। 
মায়া করে নাগগণ মাক্সারূপ ধনে 

সমুদ্র লয়ে এল পাঠাল ভিতরে । 

নিদ্রামোহে অন্তঃপুরে পর্যাঙ্কে রাখিল ; 

যেমন আছিল পুর্বে তেমনি বহিল। 

না জানিল দেশাস্তর ঘুমঘোরে ভার 

পাভালের ভাবাস্তর কিসে হবে মর । 

আজ্ঞা দল নলাগেশ্বর বত আছে চত্র 

৪1নাও এ বান্তা মম রাজ্যের ভিতর । 

“আদা হ'তে সবে যেন নাগরূপ ছাড়ে; 

মায়ায় মানবরূপে সদা বাল করে। 

সমুদ্রজ। নাগরপ হেরিলে কখন? 

যে দেখাবে বল তার বধিব জীবন । 

সাবধান এতে যেন ভূল নাহি হয়; 

এ বিধি ঘ্বোষণ শীত্র কর রাজ্যময়। 

আজ্ঞামাত্র তশক্ষণে ভেরীর নিনাদে; 

ঘোষিত হইল বার্তী শীস্ জনপদ্গে। 



১২২ নাগ-লীলা । 

যথাছিল নরলোকে তথা নাগপুরে ॥ 

মুহুর্তে সকল নাগ নররূপ ধরে ॥ 

হেথা সমুদ্রজারাণী নিদ্রাভঙ্গ পর, 

দেখিলেন অপরুপ সজ্জিত নগর। 

যে প্রাসাদে নিদ্রাগত €০স প্রাসাদ নাই ; 

০ প্রকোষ্ট সে পধ্যঙ্ক বিভিন্ন সবাই | 

সেই ব্রাজ্য সেই কাশী সেই পিত্রালক্ম ; 

হয়েছে সকল যেন কল্ান্থে বিপাক । 

অর্শনব সাজসজ্জা অভিনব পুরী; 

বিণ্ত্র নির্মিত, হের তাহার মাধুরী । 

সমুদ্র! ড্িজ্ঞাসিলা সহচরী স্থান; 

“কহ সখী কার পুখী বিচিত্র নিম্মাণ £ 

মর বাঞ্ছিত বুঝি স্বরগ ভুবন 

অপব্ধপ হেব্ররূপ ভেনলয্স মন । 

মানব হুর্লভ স্থান মন পিত্রালক্স ; 

তা'ভতে শতেক শুনে শ্বরঃ এহ হনু । 

আছ পিত্রালয়ে কঙত বিবিপ বতন। 

দকন্থ কভু দেখি নাই এমন কথন । 

নিদ্রা গিয়া:ছন্ু সই স্বামীর াগারে ; 

[প্ালয় বারানসী প্রাসাদের ছারে । 

চহনাত্র নাই আর ভাহার সজন 

কোথা গেল কুপা করি কহ দেখি শুন 

কহ সতী হল বুঝি কিবা যুগাস্তর ; 

ক্ষণেক নিদ্রায় হেরি একি বপাস্থর 1” 



প্রথম সর্গ। ১ ২৩ 

সমুদ্রজা বাণী শুনি সহচন্ী কয়; 

“এই ত তোমার সই স্বামার আলম্স। 

বিবাহ করিতে তোম। কাশী গিক্লাছিল ; 
তাই কাশী রাজদ্বাবরে পুরা নিশ্মাহল। 

পরিণয় হ'লে শেষ নিদ্রা গেলে তুমি £ 

তোমা লয়ে নিজদেশে আলিলেন স্বামী । 

যদিও তভামার স্বামী মানুষ রাজন; 

কিন্ত ভেঙ্জে পরা ক্রাসশ্থ দেবের মতন । 

খদ্ধি বলে আ'সয়্াছে এখানে সত্বর ও 

বারানপা ইহা হতে অনেক অন্থর । 

এ দেশেতে নরনারী ধতই দেখবে ; 

মহাপুণ্যবন্ত বলি সকলে জানবে । 

কেন লা হলেও ইহা মনুষ্য ভুবন; 

অল্পপুণ্য কম্মীনারে আসিতে কখন । 

বহু জনমের তব স্থুকৃতির ফলে ॥ 

এহেন ভবন আর এ পতি লভিলে |” 

চতুরতা-চতুগুণ রমণীর মন ) 
ছুই গুণে সরলায় ভুলাল তখন : 

চিন্তায়, অবলা বাণী কোমল হদক্স; 

এতে ভাবাস্তর মনে না হল সদয় । 

য। বলিল তা শুনিল সরল মানসে ; 

নরলোক,-নরপতি আদিল শিশ্বাসে। 

বিবিধ রতন-শোভ1 বিবিধ বরণ ; 

বিচিত্র প্রাসাদ রাশি করি দরশন। 

৮০৫ 



১২৪ টি নাগ-লীলা। 

চিন্তার হৃদয্ষে প্রাণী শ্রীতি পান্স মনে $ 

পৃর্বব অনুতাপ সব ভুলে ক্ষণে ক্ষণে । 

যাহা চার তাহাপায় কিছুর অভাব; 
নাহ তার সে ভবনে সবার সভ্ভাব। 

দেতাব্ ভোগ্য বসত ভোগে দিনযামী; 

দেবত1 বাঞ্রিত লভি গৌরবের স্বামী । 

পতি পরাজ্ণণ। মতী পতি সোহাগিনী ; 

পতিসহ স্থথেবঞ্জে দবস যামিনী। 

পিতা মাতা ফ বলিল আবার কালে 3» 

স্মরিয় স্বামীর পদসেবে কুতুহলে । 

সতিনী সবারে বড় ভগিনী মতন ; 

নে হ ভক্তি চোখে »সদ করে দরশন। 

ঈর্ষা, নিন্দা, কুৎসা, ঘ্বণ, জানেনা কেমন; 

নাঁকরে তাদের সনে কলহ কখন । 

বাঁচা বলে তাহা শুনে সরল অস্তরে ; 

দাস দাসীগণে সদ। নেহ চোখে হেরে । 

ছোট ছোট শিশুদের ভাই বোন মত; 

সোহাগে যতন করি পালেন সতত । 

গুরুজনে ভক্তি আর সহচরীগণে ; 

তোষেন সতত পুত ভালবাসাদানে। 

অস্ম্প1 বিহীন! ভয়ে বঞ্চে সুখে সতী ; 

মেত্রী ভাব রাখে সর্ব জীবগণ প্রতি । 

ভ্রমে নাহি চাক পর পুরুষের পানে ; 

কুধারণা কুকলন। মানসে না আনে। 



প্রথম সর্গ 

প্রবঞ্চনা প্রতারণা জানেনা কেমন; 

শঠতা কুষ্তা নাই সে হদে কখন। 

নিত্য সরলত। মনে, মুখে সুধাভাষ ; 

উদার ত। সদ1 তার বদনে প্রকাশ। 

অপব্প গুণে তার সর্ধজন তু ; 

অধিকস্ক রূপেশুণে মুগ্ধ ধৃতবা্। 

এইবূপে সতী পতি, বঞ্চে নাগলোকে 

স্ব্গায় আমোদ উৎস বহে শত মুখে । 

বাজার হইলে শাস্ছি ব্রাজ্যে শাস্তি হয; 

সমুদ্রজ। গুণে শাস্তি হ'ল রাজ্যমস্গ । 

প্ররুত স্রন্দরী তুমি গুণে লক্ষ্মী জিনি 

ধন্য সমুদ্রজারাণি সত্তী শিরোমণি, 

রি ক 
আেল্প্রিরের 

৮১৬০] রর 



ভিত্ভীজ্স ভ্ল্গ। 

পুব্রলাভ | 
এরূপে পাতাল বঞ্চে দম্পতি যুগল ? 

শশী কল। সমবাড়ে প্রণয় সম্বল । 

বভুদিনে আশালতা হ'ল ফলবতা 

নবরাণী সমুদ্রজ। ৮'ল গঞ্ভবঠী। 

বথাকালে-কালে কালে রমনা রন; 

প্রসধিল! চার্িজন অপত্য রতন । 

সমুদ্রজা গভগাত ধৃতবাষ্্ী 9৩; 
হইল অপুর ও প্রভাকর মত । 

বল, বাধ্য, মৈভী গ্রেম, জ্ঞানের আধার; 

হহবে কাশ্তিতে করে মহিমা প্রচার । 

শিশুগণ মাতৃক্রোড়ে অন্তঃপুরে বাড়ে । 

সধামাথা হাসি আর নাধরে অধরে। 

অপর সঞ্গান মত-নাই কদাচার ; 

মলমুঞ্জে লপ্ত দেহ নাহয় কাহার । 



দ্বিতীয় সর্গ। | ১১২৭ 

স্বপিত হুর্গন্ধ তাঁজ্য যত কিছু আছে; 

নাছেম্স নাধাক্স ভ্রমে কভু তার কাছে। 

যথা ব্াথে তথ পড়ি হানি হাসি খেলে; 

বিগত জনমে যেন কান্না এল ফেলে । 

শশ্তকালে হেরি ভাব মুনির মতন ১ 
ভরবিষ্য জীবনে মুগ্ধ নহে কার মন? 

দেবত্ব সাধিতে জন্ম পাতালে যাদের; 

উব্গ হলেও ভাতে কিক্ষতি তাদের । 

দন দিন বাড়ে প্রাক চক্রমার মত; 

দেখিতে দেখিতে হুস্ল শিশুকাল গত। 

অপরূপ আশাতীত লভি পুত্রগণ 3 

আনন্দ সাগরে মগ্র বাজ-বানা-মন। 

ভিক্ষুক ভিখারী আনতে করে বহুদান ; 

পত্রের নিরামন্ন কামনা কল্যান । 

বন্দী গুহে আমরণ বন্দী বঠ ছিল, 

রাজার আনদশে সবে মুকতি লং ভল । 

রাঙামন ব্যাপি উঠে আনন্দ ঘোষণা ; 

গাজপু'রদের শুভ সবার কামনা । 

পশ্রতোক সন্তান জম্ম প্রতি একবার : 

সপ্রুণিন ব্যাপি মুক্ত বাজার ভাগ্ার । 

ভাবের হঙহ্াকার পোপধনের ধবলি ; 

রাজপুতদের জন্মে ঘুচিল অমাঁন। 

বড় প্রণাবতী সতী পম্ণী রতনে; 

পাতাল হইল স্বর্গ তব আগমনে । 



১২৮ নাগ-লীলা । 

ছুখ দেন্য দূরে গেল জন্মের মতন 3 

চিরজীবী হও সুখে লকনে পুত্রগণ । 

ভিথারী কাঙ্গালগণ সমুদ্রজ। প্রতি; 

ইত্যাদি আশীষ বাক্যে জানাইছে প্রীতি । 

নামকরণের দিনে রাজার আহ্বানে ; 

আ'সল প ওত কত পাতাল ভবন । 

অনোহর রূপ কাস্তু করি দরশন ; 

প্রথম পুত্রের নাম রাখে “সথদশিন” | 
জ্ঞান, সাম্য. করুণার আদর্শ রতন; 

শ্রেষ্ট সত্য উপদেষ্টা নেহারি প্রাক্তন। 

নাশিবে অন্ভানতমঃ জ্ঞান রশ্মি দানে; 

দ্বিতীয়ের পন” নাম ব্াখে সে কারণে । 

মোদের মুকতি ত.র সেই অনুভব ; 

বুদ্ধব্ূপে আফিলেন অবন্বী ভিতর ; 
তিনিই বুক্গত্ব ভে বোধ্যপ পুহণে 7 

“দত্ত” নামে জন্মলেন নাগের ভবনে শিপ 

চন ০ভাগী শ্রথসেব্য প্রাক্তন তোরিজা । 

তূতীঙ্জের নাম রাখে « স্থুভোগ” বলিয়া ॥ 

চতুর্থ নন্দন যেই সবার কনিষ্ : 

আদরে তাহার নাম রাখিল “অরিষ্?,, 

মরি কি অশ্চর্য/ ই বুঝিতে না পাবি, 

সমুদ্র না জানিল তবু নাগপুত্রী ৷ 
এইবরূপে এশক্াাল গত হক্সে গেল; 

ক্রমে ক্রমে এই চারি পুত্র গ্রসবিল। 



ঘ্বিভীয় পর্গ ॥- [১২৯ 

তথাপি পাতালে বান, নাগরাপ্ পতি ; 

নাজানিল নাশুনিল অদ্ভুত প্রতীতি । 

দেখালন! ভ্রমে কেহ নাগের স্বরূপ ; 

নাজানি কেমন করে রেখেছিল ভূপ। 
মানবী হইয়া! করে উরগ প্রসব ; 

দেখিল না বিপরীত বুঝি এই সব। 

পিত্রালর হ'তে আসা! জন্মের মতন; 

ফুরাল যাবার আশখা,--অগম্তা যেনন। 

বাস্তব হলেও বটে ইহ! ভাবিবার 

সম্প্রপ্রলাপের ভক্ে করি পরিহার । 

স্বমত স্থাপনে গ্রন্থ অপলাপ ময়; 

হউক তেমন মম অভিলাষ নয়। 

মূলে বাহ1 করিব তা পয়ারে প্রচার ; 

বুদ্ধবাক্যে অলঙ্কারে নাই অধিকার ৷ 

বিভ্রান্ত £লখক তাই ক্ষান্ত ভুল তাতে; 

সুধীজন বুঝ ভাবি যাহ! লয় চিতে। 

নাগলোক পারণা । 
ভাঙ্গিল সুযুপ্তি-ঘোর. বহুকাল গতে, 

সমুদ্রল। জাগরিতা হ'ল মোহ হ”তে 

শিশুগণ ক্রিয়া করে সহচর দলে : 

রাজাজ্ঞায় নাগরূপে বঞ্চিত সকলে । 



১৩৬ নাগপ-লীলা। 

একদা ন্সরিষ্ট সনে খেলিতে খেলিতে ; 

গ্রাম্য শিশু একজন লাগিল হারিতে । 

জিনিতে নারিয়! ছখে কহিল তখন; 

আমাক জিনিল "আজি মানবী নন্দন |” 

শুণনয়া অরিষ্ট রুষ্ট হয়ে অতি ছথে ; 

কেন ভাই বৃথ! নিন্দ ভিজ্ঞাসিল তাকে 

“পিতখ মম ধৃতরাষ্ট্র পাতালের সার ঃ 

নাগ কন্য। সমুদ্রজ। জননী আমার । 

মানবী নন্দন কেবা কাহাকে হেরিলে; 

সন্ত বল নৈলে শাস্তি পিতাকে কহিলে .» 

শুনিয়া? অ'রিঈ বাক্য ভয়ে সেই কল, 

“কন ভাই ল্রাগ কর ক্ষমহ আমান । 

তোমার পিতাকে ভাই বলো ন! কথন, 

শুনিলে একথা মম বধিবে জীবন । 

কত প্রীতি পাইতেছ নিতি নিতি খেলে; 

হইবে না ছুথ তব আমারে মারিলে? 

খেলিবে কাহার সনে গলাগলি করে, 

সত্য বলি শুন ভাই সবুল অন্তরে । 

মাত1 তব বারানসী বাজার হহিভা! ; 

স্রন্দবনী ভেরিয়া বিয্পা করে তব পিতা । 

তোমার পিতার আজ্ঞা হ'ল পাজ্য ময় 

কেহ যেন নাগ-রূপ কভু পাই লয়; 

তব মাত নাঁগ-বরূপ দেখিলে কখন; 

যে দেখাবে তবে ভাব বাঁধবে জীবন 
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তাই মোরা নর-ব্ধূপে করি অবস্থান 3 
নাহি জানে তব মাত এতেক সন্ধান । 

সত্য কহিলাম ভাই এতদিন পরে 

যেন কিন্তু ইহ! তব না বল পিতাবে 1, 

অনিষ্ট ভাবিল শুনি 'এতেক বারতা ; 

জানিব কেমন মাতা মানব ছুহিতা | 

অতঃপর খেলা শেষ ক্রিম তখন ; 

ভাবিতে ভাবিতে এল আপন ভবন । 

অন্তঃপুরে ডাবেশিয়া জনন্গীর কোলে 

বসিলা বিরস মনে স্তন্যপান ছলে। 

আদরে জননী তার স্তন দিজে মুখে, 

সোহাগ জানায় কত বিবিধ কৌতুকে । 

[িঞিৎ জননী পরে হ'লে অন্যমনা ) 

ধর্বল নাগের দধপ প্রকাশিয়া ফণ।। 

মুখে স্তন রাখি পুচ্ছ বাডাইয়! দিল, 
অংসের উপর দিয়া পুষ্টে দোলাইল। 

£৬জস্পর্শে শিহবিযা চ1হিবে যেমনি 3 

সমুদ্রজ। চম্ষা। উঠিল তখনি! 

একি £ বলি চেঁচাইয়। বাস্ত সহকারে । 

স্রনে ধরি ভূমে শিশু ফেলিল আছাড়ে । 

এক লাফে সেখ। হ'তে উঠিম্বা পড়িল 

সভয় বিহবল চিত্তে কাপিতে লাগিল। 

ইঠাৎ চীৎকার শব্দ শুনিয়া তখন ) 

বাস্তভাবে সহচত্রী এল সর্বজন । 
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কি হ'ল কি হ'ল বলি জিজ্ঞাসে সকলে * 
ভীতি বিকম্পিত স্বরে সমুদ্রজা বলে। 

ণন্তন্য পান করে কোলে অব্িষ্ট অমার ; 

হঠাৎ দেখিনু ভার নাগের আকার । 

সর্পরূপ হ'ল কেন আমার নন্দন; 

ভূমে ফেলি ভয়ে তাই দেখ সঘীগণ । 
ইহার কারণ কিছু বুঝিতে না পারি; 

মাথা ঘুরিতেছে আন স্থুশীতল বারি "” 
এ বলিয়া! সমুদ্রজ মুচ্ছিত1 হইল ; 
অস্তঃপুরে উঠে শীঘ্র মহ) কোলাহল । 

ধৃতরাস্্র মহারাজ হাহাকার শুন; 

ত্বরিত গমনে সেথা আ'সল। অমনি । 

দেখিল। ধুলায় পড়ি সমুদ্রজ! বানী ; 

মুচ্ছিতা কমল মুখে নাই স্বরে বাণী 

সখীগণ নান! জন নানাদিকে দৌন্ডে ) 

শিরে জল ঢালে কেহ কেহ পাখা করে। 

এতেক হেরিয়। রাজ। বিল্ময় ব্যাকুল ; 

আপনি শ্বশ্শষ! করে হয়ে চিন্তাকুল। 

এইরূপে সমুদ্র! বহক্ষণপরে, 

চেতনা লভ্ভিয়! উঠে অতি ধীরে ধীবে। 

কিঞিৎ স্স্থির হ'লে রাণীর অন্তর 

বিন্ময় বিমুড় চিন্তে কহে নাগেশ্বর । 
অকন্মাৎ এ কিভাব হেরি তব রাণী; 
ইহার কারণ কিবা বল দেখি শুনি। 
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ভয় শোক রোগ বিনা ভ্রমেও কখন, 

ন1 হয় জীবের ভাব এমন ভীবণ। 

কে তোমারে প্রদানল ভয় কিবা শোক; 

অথব। পুর্বের কোন ছিলনাত রোগ 2 

বল প্রাণপ্রি«। শীত্র ইহার কারণ 3 

নেহানি এ দৃহ্য তব স্থির নঙে মন। 

রাণী বলে তাহ কিছু নহে প্রাণনাথ, 

রূপাস্তর্র হেরি হই মুচ্ছিতা হঠাৎ । 

প্রাণের অবরিষ্ট মম কনিষ্ঠ নন্দন ; 

কোলে বসি স্তন্যপান করিল এখন । 

অকন্মাৎ কোথ। হতে ভুজঙ্গ হইল) 

স্তন্যপায়ী শিশু মোর কোথা লুকাইল 2 

ভস্ে নাগে আছাড়িয়া ফেলিয়াছি দূরে ; 

প্রাণণলাথ প্রাণপুজ কোপ কহ মোবরে। 

একি স্বপ্ন নাকি মোহ কিবা ইন্দ্রজাল, 

অথবা দেবের মায়া কঠ মহীপাল 

কিছুই বুঝতে নারি কার এ ছলনঃ 

ভায়রে দুখের বুঝ অধিনী জীবন । 
পুতরাস্ট্র শুনি ইহ সকলি বুবিল ; 

এতদিনে গুপু যাহ বাক্ত হঞ্সে গেল | 

যত অনিষ্টের মূল অনিষ্ট আমার? 

প্রমাদ পাড়িল ধরি নিজের আকার। 

যাহোক প্রথমে করি রাণীকে প্রবোধ ; 

পশ্চাতে করিব প্রাণ আরিষ্টের বধ। 



১৩৪ নবগ লীলা! 

জাতক্রোধ হয়ে রাজ অ'রষ্টের প্রতি ; 

রাণীকে সাস্তন। বযক্যে কছে, নাগপতি 

শুন প্রিন্গতম1 ইহা নহে দেব মাক্সা ) 

স্বপ্ন ইন্দ্রজজাল-ইথে নাই কোন ছায়। | 
আশ্চর্য্য ভবন! কভু স্থির কর মন 

বছদিনে কহি প্রিয়ে আত্ম বিবরণ । 

কোথাক্ম বসতি ভব কেন জাতি পতি; 

এ বাবত নাহি কিছু জান শুণবতী । 

স্বরূপ কহিব আজি তোমার সদন; 

স্বীয় শক্তি বলে যাহ করেছি সাধন। 

ব্রহ্মদভ্ত তব পিত। মন্ষ্য রাজন; 

রাজ্যশ।সে বারাণসী দ্বাদশ যোজন । 

পৃথিবীতে যত রাজা আছে সবসনে ; 

মিত্রতা করিয! তিনি বিবিধ বিধানে । 

অবশেষে ভাবিলেন পাতালের পতি , 

দেব অংশে জন্ম ধৃতরা সী মহামতি | 

বিপুল প্রত্বধ্ধ্য তাঁর অসীম ক্ষমত! 
উচিত তাহার সনে করিতে মিত্রত! ! 

ভাবিয়া পাঠান এক কুন্ম দূত হেথা; 

দত সুখে শুনিলাম সকল বাপতা। 

“বারাণসী মহারাজ কন্যা দিবে দান) 

শীত মহারাজ ০সথ। করহ প্রয়াণ |” 

তোমার পিতার আজ্ঞা পাইয়া তখন ; 

সসৈন্যে মনুষ্য লোকে করিনু পমন। 
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(ডেব অংশে জন্ম নাগ দেবশক্তি ধরে ; 

নিম্শীইল মাক্াপুরী কাশা বাজ-দ্বাবে | 

অতি মনোহর পুরী হইল ভুষনে ; 

বারানসী রাজপুরী হ'তে শহ গুণে । 

তোমার পিতার আজ্ঞা হইল তখন 3 

নাগেরা মানব রূপ করিতে ধারণ। 

তুমি যেন নাহি জান নাগ তব পণ্তি ; 

প্রাণেশ্বরী হহ' তৰ জনকের মতি । 

ভদবধি সবে মোর! ঘরি নররূপ, 

তোমার বিবাভ দিল সে প্রাসাদে ভূপ। 

বে তুমি নিদ্রা ঘে'রে অচৈতন্ত হণ্লে ; 
জলক্ষিতে লে তামা এসেছি পাভালে । 

এই মম পরিচন্ গুন এত দিনে; 

নাগ-স্বযামী বলে দুখ করিওনা মনে। 

তামার পিতার বাজ্য দ্বাদশ যোজন ; 

পঞ্চশত যোক্রনিক পাতাল ভুবন । 

আমার বিস্তীর্ণ এই ব্াজ্য-অণ্ধশ্বরী 3 

হ”লে তুমি কিবা তুধ ওঠে প্রাণেশ্বরি ! 

তদবশক্তি-_-পরাক্রম--বিবিধ রতন ?-- 

মানব হইতে শ্রষ্ট হয় নাগগণ । 

ছু না ভাবিও কণম্ত। অপুর্ব আরবণে ; 

কি অভাব আছে তব আমার ভবনে 1৮ 

শুনিকা? অদ্ভূত বাণী অদ্ভুত মানিল ; 

নীরব হইয়া বাণী ভাবিতে লাগিল । 



". লাগ-লীলা । 

ক্ষত্রকুলে জনমিয়া বাজার ভবনে ; 

নারী হস্বে পড়িলাম নাগের বদনে। 

ইহাই অদৃষ্ট গতি ছিল হেআমারঃ 

নরলোকে জন্ম লয়ে পাতালে আগার 

যাহোক ভাবিয়। আর কোন প্রস্জোজন ; 

হইল তেমন, ছিল অদৃষ্টে ফেমন ॥ 

করমের লেখা! কেহ খগ্ডাইতে নাবে) 

স্থথ ছথ ভোগে জীব কন্ম অনুসারে । 

ইত্যান্দ ভাবিয়া বাণী স্থির করি মন) 

বলিলেন ধতরাস্ট্রী পতিকে তখন । 

“মভাগীর ছিল যাহ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ; 
বহুদ্দনে তাহা আজি জানাইচল নাথ! 

তাতে কিছু ছুখ আব মনে নাহি আনি; 

করমের ফল ভোগে দেবব্রহ্গ প্রাণী । 

হৃদয়ের বদ্ধমূল সন্দেহ ঘুচিল 3 

বধহুদিনে কৌতুহল নিবারণ হ'ল। 

ছথ করিবার ঞ্তে কি আছে এখন ; 

যেহোৌঁক সেহৌক পতি ব্রমণী-রতন । 

যেই দিন সপে পিতা তোমার চরণে; 

সেই ভ'তে জানি তুমি ক্তীবনে মরণে। 

তোমা বিনা আন্য মম কিবা আছে আর; 

ধর্ম করম মোক্ষ তুমিই আমর । 

সপেছি জীবন দেহ তমার চরণে) 

তা নাবী পতি ভিন্ন অগ্ঠ নাহি জানে। 
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নাগ হও নর হও পতিহছইত মম; 

অন্তথ1 ভেবন। ওহে জীবন প্রতিম। 
স্লেহের কনিষ্ঠ বাছ' অনষ্ট আমার ; 

কোথা গেল প্রাণনাথ দেখি একবান। 

এ বলিয়া ষথ। রানী যাইবে উঠিয়া; 

দেখিল1 প্রকোষ্ট কোণে ধুলায় পড়িয়া! । 
চক্ষু হ'তে রুক্তধার। বারিধারা প্রায় ; 

বহিতেছে অবিরল অত্র ধারায় । 

দুরে নিক্ষেপিতে তার সভয়ে তখনি. 

লথাঘাতে চক্ষুনই জানে নাত বরানী। 

এখন দেখিয়া! তার ছুর্দশ! এমন ; 

এক ! বলি কোলে তুলি লইল নন্দন । 

হেনকালে মহারাজ বানীকে বলিল; 

“যতই অনিষ্ট মম অরিষ্ট করিল । 

পুত্র হয়ে পিতৃ আজ্ঞা করিল লঙ্ঘন ; 

কুলাঙ্গার-_- নহে এই আমার নন্দন । 

নূতন শাসন যা করেছি প্রচার; 

তাহার লঙ্ঘন প্রাণ বধব ইশার |” 

€ বলিয়। পুত্র স্নেহে দিয়া বিপঙ্জন ; 

ক্রোধিত হইস্স। ডাকে প্রহরী ব্বাজন । 

শনিয়াত সমুদ্রজ। হইল ফাপর ; 

পুত্র লেছে ভুলি গেল থা পৃর্ববাপর। 
হউক মায়ের প্রাণ পাষাণ কঠিন, 
সক্কান বাৎসল্যে হয় নিমিবে বিলীন। 



নাপ-লীলা । 

ক্রোধ বিগলিত ভাব হেপিয় রজার; 

লোটায়ে পড়িল বানী চরণে তাহার । 

ক্ষমাকর প্রাণ নাথ আমার নন্দনে ; 

নিতান্ত অবোধ শিশু কিছু নাহি জানে। 

শিশু জ্ঞানে সপরাধ করিয়াছে যাহা ; 

আমি ক্ষমিরাছি নাথ ক্ষম তুমি তাহা । 

অভাগী থাকিতে যদ্দি পুত্রকে বধিবে ; 

তাহইলে দাসী কু জীবিত নারবে । 

প্রাণ নাথ পুত্র যদ দোষী শত দোষে; 

তথাপি জননী তরে কডু নাই রোষে। 

কুচ ব্যাধে গ্রস্ত শত হউক ত্বণেত। 

করুক নিন্দি কন্ম পৈশাচিক বত। 

তথাপ মং কাছে সম্থান কখন; 

ঘ্রণিত নন্দিত নে বিঃহ্বব ভাঁজন ! 

আদর করিয়। পুন্ধে বুকে আাখে মাক্স 

সন্তান মুলা রত্র দুলভ ধরায় । 

দাসীর মিনতি নাথ চরণে তোদার ও 

এইবার ক্ষমাকর পাচ্ছাকে আমার ৮ 

কাশর মিনতি বাকা শুনিয়া রাণীর; 

ক্রোধ পরিহর্ি রাজা হইল শুগ্ির । 

“প্রণীয়বে ক্ষমিতছে আমিও ক্ষমেব 

তাহার অপ্রীতিকর কার্য না করিব ।” 

ভাবিয়া রাণীকে বলে ক্ষমিলাম আম; 
প্রয়েতব ঘাহা ইচ্ছা স্থপী হও ভুমি ।* 
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এ বলিয়! মহারক্ষ স্বস্থানে চলিল ; 

আশ্বস্ত হইয়৷ বাণী পুত্র কোলেনিল। 

বিবিধ বিধানে রাণী বি'বধ যতনে ; 
নষ্ট চক্ষু ক্ষত ডাল করে বহুদিনে। 

স হতে জানিল! বংণী পাশুালে বসতি; 

নাগ পুর্ণ নাগলোক, নাগপতি পতি । 

দক্ষিণাক্ষী নষ্ট €*ল বলিয়া! অগিষ্ঠ) 

তদবণ্ধ নাঈম তার ভল কানারিষ। 

তাভিষেক। 

“ইব্দপে ক্রমে কাল যাইতে লাগিল ; 

শশুগণ ক্রমে ক্রমে বমঃ প্রাপ্ু হাল । 

জন প্রতি একজন নিক্োগি পর্িত ; 

বিগ্ভাশিক্ষা! করাইলা বথ। বিপ্িমত । 

সাময়িক সর্বজ্ঞান খিজ্ঞান দর্শনে; 
»ইল] কুমার -,ণ বিখ্যাত ভুবনে । 

পাঙালের প্রচ্লত বিগ্কাছিল ধ্ত ; 

এতে একে সমুপার হ'ল অধিগত । 

বালাকাল গত প্রায় আগনভ যৌবন 3 

জীবন সঙ্গমে হ'ল শিক্ষ: সমাপন । 

বিস্ভালাভে পুত্রগণ হইল শোভিত; 
বিশেষতঃ দণ্ড মহা! পারগু পণ্ডিত 



১৪৩ নাগ-লীলা | 

এতই অতাল্স কালে শিক্ষা সমাপন; 

ভেরি রাজ] ধৃতরা্র আনন্দে মগন। 

যতই কঠিন প্রশ্ন দর্শন সম্মত ) 
রাক্গ সভামাঝে যাহ! হ'ত উত্থাপিত। 

অপারগ বিজ্ঞগণ যছৃত্র দানে ; 

সর্ধজনে ভোষে, দত্ত তহৃত্তর দানে । 

পিচ্ছগণ মনে ভাবে আশ্চর্য ব্যাপার; 

এই দত্তনচে কত নাগের কুধার। 

নাগ উদ্ধারিতে বুঝি কোন দৈববল; 

ন'গ হয়ে পাতালেতে জন্ম গ্রহনিল। 

নাভ্য কোমল মতি অতান্প জীবনে; 

গর্ববোধ্য জটিল প্রশ্ন বুঝে কোন জ্ঞানে £ 

তদব'ধ দত্ত-বাক্য দৈববাক্য মত; 

বিনাবাক্যে নতমুখে সকলে মানিত। 

হইল দত্তের বহু স্থষশ ন্ুখ্যাতি) 

সমুদ্রজ। মার মনে নাহি ধরে প্রীতি । 

লেই হ'তে দত্ত হেতু রতন মণ্ডত; 

ধন্মাসন সভাতলে পর্যাপ্ত থাকিত। 

একদা দত্তক সঙ্গে ধৃতরাস্ী লয়ে; 

উপনীত বিরুপাক্ষ রাজার আলয়ে। 

মহাতেজবস্ত রাজা ভবে অতুলন ; 

পশ্চিমে থাকিয়া! করে জগত পালন। 

সপুত্রক ধৃতরাষ্ট্রে হেরি আগমন ; 

অভ্যর্থনা! করিদিল বসিতে আসন। 
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স্মরণীয় সম্ভাষণ জলে অবসান ; 

পরস্পর জিজ্ঞাসিয়। রাজ্যের কল্যাণ । 

ধতরাষ্ট্ী বলিলেন সম্বোধি রাজন ; 

চেয়ে দেখ এই মম দ্বিতীয় নন্দন । 

€ভোম। সম্ভাবণে পুত্র আসিয়াছে দ্বারে ; 

কল্যাণ হউক রাজা আমশীব ভাভারে । 

প্রথমের সুদর্শন দ্বিতীয্জ এ দত্ত ; 

তৃতীয় স্থভোগ নাম অরিষ্ট চতুর্থ । 

এই মম চারি পুত্র হৃদয় রতন; 

অভাগ। জীবনে স্থুখশাস্তির জীবন । 
শুনিরা লোকাধিপণ্ত হরে আনন্দিত ; 

আলাপিল দত্তসনে যথা! শান্থমত 1 

বিজ্ঞান দশন শান্তর বিবিপ বিধানে ; 

বিচার, মীমাংসা প্রশ্ন করিয়! ষফতনে । 

জানিলেন বিরূপাক্ষ অন্তরে তখন; 

এ দণ্ত সাশান্ত প্রাজ্ঞ নত কদাচন। 

হেরিম্াছি কত শত বিজ্ঞ দার্শনিক ; 

করিয়াছি কত তক সহিত তার্কিক । 

গভীর পকসোধি সম জ্ঞানের সাগর ; 

কত আছে এ সভার পশ্ডিত প্রবর। 

কিন্ত কত্ত দেখিনাই পারগু এমন ; 

আমার সভায় নাই এহেন রতন । 

যতই দুর্বোধ্য প্রশ্ন কঠিন বিস্তর ) 
কি আশ্চর্যা নিঃসক্কোচে করে তদুস্তর £ 



৯৪২. নাগ লীলা । 

এইরূপে ধিমোন্িত হয়ে দত্ত প্রতি 3 

আস্তারক জাঁনাইল বহুবিধ প্রীতি ॥ 

“বলিলেন মাসে মাসে আমান ভবন; 

আসিবে গ্রহণ কর এই নিমন্ত্রণ । 

এ বলবা বিন্ধপাক্ষ আনন্দ অন্তরে 

নিনন্থণ করে দত্তে ডিরদিনতপ্গে । 

অশুঃপব্র ধৃতরা্র প্রতি সন্বোধিক্া 
কহিলেন মহ।ব।জ প্রমোদিত হিয়া! । 

“বড় তুষ্ট দভ্তপ্রতি হইনু জাজন 

তার তরে তব কাছে এই নিবেদন । 

প্রতি মাসে দেখা যেন পাই আমি তার 3 

জীবন কৃতার্থ ইথে করিও আমার । 

ত)াদি উভয়ে নানা সেৌজনা প্রকাশে ২ 

সম্ভ'ষণ সমাদর প্রত্যু্থান শেষ । 

পরস্পর পরস্পরে বিদায় লইন্প 3 

পুত্র লয়ে ধৃতবাষ্ী আসিল চলিয়। | 

তদবধি প্রতিমাসে বুদ্ধাঙ্কুর দন্ত; 

(রিপাক্ষ পাজপুরে গমন করত । 

বুট প্রশ্ব মীমাংসিক্স। সত্যতক দানে ; 

তুষতেন সশ্ভানদে ধন্মাধুত পানে। 

গুনিতেন মহীপতি বিমোহিত চিভে 

ভক্ত অদ্ধা করিতেন ; পুজিত প্িতে 

এই দিকে ধৃতবাস্ত্র যৌবন সমক্স 3 
পুঞ্জদের যথাবখ দিল পরিণয । 

| 
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পঞ্চশত যোজনিক পাহাল ভুবন ; 

শৃতেক যোগনে করি পঞ্চাংশ তখন । 

চাপ্রিভাগ রাজ্য দিল পুত্র চারিজনে; 

পাই ল যোজন শত বাজ্য প্রতি জনে। 

পরিচর্যা তরে দিল তাদের রাজন; 

ষোড়শ সহম্ব করি রমণী রতন । 

অনশিষ্ট একশত যোজন লইয়া! : 

আপনি রহিল ব্রা রমিত ভ্ইয়? | 

পুত্রগণ রাজ্য লাভে আনন্দিত মন; 

সকলে চলিম্' গেল যার যে ভবন । 

পিশা1 মাতা শ্রাচরণ করিতে পুজন ; 

বারেক করিস মাসে আছে পুত্রগণ । 

(কন্ধ বুদ্ধান্কুর পতি পনর দিবসে; 
কনক জননীপণ পূজবানে আসে । 
'দ্বতীন্পতঃ বত প্রশ্ন সভায় থাকিত ; 

অমীমাংদিত দত্ত মীমাংসা করিত । 

এই রূপে বহুকাল গত হক্সে গেল; 

সন দিয়া শুন সবে পরে কি হইল । 

একত পুজা । 

লোক পাল বির্পাক্ষ বশশ্বী রাজন; 

একদা বিরলে বসি কত্সিল! চিস্তল্ 



নাগ-লীলা। 

*তেজস্বী পারগু দত্ত অবনী ভিতর? 

শান্ত্রজ্ঞ নাহিক প্রাজ্ঞ যাহার দোসর। 

আমার ন্েহেতে বাধা হয়ে নিজগুণে ; 

আসে ষাল্ন প্রতি মাসে আমার ভবনে । 

কি দিয়ে তুধষিব কিন্তু তাহাপ্প অন্তর; 

কিআছে এমন মম তার যোগ্যতর । 

অথবা করিব কিসে শ্রকৃত সম্মান; 

যাহাতে হহবে তার যথাযোগ্য দান ।” 

ইত্যাদি ভাবিছে রাজা পসি সিংহাসনে ; 

হেনকালে দত্ত গির়। উপজে সেখানে । 

আগত দত্তক চোর মোহিত রাঞ্জনঃ 

সনাপর করি দিলা লসিতে আসন। 

সদাচার সদালাপ করিয়া যতনে ॥ 

অবশেষে তুবিলেন দিব্যাহার দানে। 

পারিষদ সহ দত্তে লইয়া রাজন 

শ্বরগ অমরাপুরী করিল গমন । 

ত্রিদশ মআলয়ে ষেগা ত্রদশের নাথ 3 

মর বেষ্টিত যেন নভে তারানাথ | 

হেনকালে সেথ' গিন্না উপনীত হল ; 

সমমাজ্জে বিন্ূপাক্ষ ইন্দ্রকে বন্দল ॥ 

আগস্কক অভার্থনা করিক্া তধন ; 

সুরেন্দ্র বসতে দিল। রত সিংহাসন । 

বহাদনে সমাগত হেরি লোকপালে। 

ন্ররণীয় সম্ভাষণ করে কুতুহলে । 
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শচীপতি বলে বন্ধে! ! বছদিন পরে 

আসিকাছ দীনধামে কি মানস করে । 

পৃথিবীর কিব। বার্ত। ;---ধার্মিক সুজন; 

প্রাণিগণ নিরামছে ধাপেত জীবন ? 

ন!ইত সাধুর কোন বিদ্র অমঙ্গল ; 
জলেস্থলে চরাচরে সবেত কুণল ১৮ 

বিরূপাক্ষ বলে নাথ ত্রিদিব ঈশ্বর; 

বিশেষ বিপত্তি নাই ধরণী উপর । 

প্রাণিগণ নির্বিবাদে স্থথে কাটে কাল; 

সাধুর উপর নাই বিপদ জঞ্জাল। 

নূতন সংবাদ এই শুন স্থুরপতি £ 
ধৃতরাই্র রাঙ্গ। যেই পাতালে বসতি । 

দত্ত নামে তার এক দ্বিতীয় নন্দন ; 
বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ অতি পণ্ডিত সুজন । 

জ্ঞানবান, দাশনিক তাহার সমান: 

পাতালে বা মত্যধামে নাই কোন স্থান। 

ধৃতরাদ্ সভা কিংবা আমার সভান্প ; 

বভই কঠিন প্রশ্ন উত্থাপিত হুয়। 
অপর পণ্ডিতগণ মীমাংসিতে যাহা, 

নারে কভু ৪--দত্ত দেক্স মীমাংসিয়। তাহ । 

নেহারি তাহার এই আশ্চর্য শকতি; 

অদ্বিতীয় বিজ্ঞ তীক্ষ প্রত্যুৎপন্ধ মতি। 

করিবারে আপনার মানস বঞ্চন ; 

আলিরাছি সঙ্গে লয়ে তাহারে রাজন। 
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এই সেই দত্ত রাজা পরম প্ডিতে ; 

জিজ্ঞান্ত থাকিলে কিছু পারেন বলিতে |” 

এ বলিয়া বিরূপাক্ষ দত্ত গুপগানে ও 

তুষিলেন ইন্দ্র-মন বাক্যামৃত দানে । 

গুণান্বেধী দেবরাজ ধার্মিক সজজন ; 

দত্তের প্রশংসাবাদে ডুবে গেল মন। 

হেন কালে প্রীতহবে শুনি এ বচন ; 
সোনায় সোহাগ! যোগ অপুর্ব্ব ঘটন। 

ইন্দ্রপারিষদ মাঝে পণ্ডিত মহলে ; 

প্রশ্ন এক লঙন্বে মচাগওগোল চলে। 

স্যরগুরু বৃহস্পতি করি বিজ্ঞগণ ; 

যত আছে দেবলোকে করিল চিন্তন । 

কেহই মীমাংসা কিন্তু করিতে নারিল । 

বিষম সমন্তাহাদে সংশয় জন্মিল। 

নানাজনে নানামতে নানামত পাড়ে ঃ 

প্রকৃত উত্তর কিস্তু কেহ দিতে নারে। 

প্রশ্ন লয়ে বিজ্ঞগণ দ্বন্দে পড়ি গেল; 

বিহিত বিচার কিবা ভাবিতে লাগিল । 

অবশেষে দেবরাজ চিস্তিলেন মনে ১ 

দত্তকে করিব প্রশ্ন দেখি কিবা ভণে। 

এ ভাবিয়া! পারিষদে দত্তকে আনিস! ; 

সম্রমে করিলা প্রশ্ন মধুর ভাবিয়া । 

গুন দত্ত প্রশ্ন এক জটিল হইল; 

কেহই উত্তর ভার করিতে নারিল। 
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পড়েছি বিষম মোরা সংশয়ে এখন 
কূপাকরি কর তুমি সন্দেহ ভঞ্জন। 
তোমার সুখ্যাতি গাথা শুনেছি শ্রবনে ; 

অসশ্ঠ পারিবে তুমি হেন লয় মনে ।” 
এ বলিয়! দেবরাজ দত্তকে ত্বরিত, 

কহিপ! সভায় যাহ! হ'ল উত্থাপিত । 

আদিই হইয়। দত্ত বসি ধন্মাসনে , 

পারিষদে স্ুধাভাষে মু মুছু ভণে। 

জটিল হুর্বোধ্য প্রশ্ন সরল করিয়! ; 

উপমায় নানাভাবে দিল বুঝাইয়। 

বুঝিতে র'লন! বাকি কারও সেথার ) 

গুণী জ্ঞানী বাল বৃন্ধ বুঝিল সবাক । 

আশ্চর্য্য হইয্। সবে বিস্ময় মানিল, 

এ দত্ত সামান্য নহে অন্তরে জানিল ! 

উৎসাহে পণ্ডিতগণ নিজ অভি গ্রাক্স ; 

একে একে সভাস্থলে সকলে জানায় । 

যাহার যেমতে ছিল সন্দেহের লেশএ 

অমনি জিজ্ঞাসি তাহ' ঘুচাইল ক্লেশ। 

বৃহস্পতি হ'তে গুরু নাই দেব লোকে; 

সে বিজ্ঞ বিনত বসি দন্তের সম্মুখে ।. 

কি কব তাহার এত স্যশঃ হইল; 

মুহূর্তে অমরাবতী ব্যাপিয়। উঠিল । 

গন্ধবহ বহে ষথ! কুম্মম সুবাস ; 

তেমনি দত্তের নাম হইল প্রকাশ । 
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তর্ক প্রশ্ন মীমাংসাদি প্রমোদিত হদে ? 

আপনি বসিয়া ইন্দ্র শুনে পারিষদে। 

সত্যতা ন্যার়ত। তার সাধুতা নেহারি ; 
সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ তীক্ষ মেধা ন্মরি ৷ 

বিস্মিত হইয়। ঈন্জ্র চিন্তে মনে মনে? 

অসামান্য এই দত্ত ত্রিবিধ ভুবনে । 

দেব নর নাগ ব্রক্গে এহেন মিলে ন!; 

একাধারে সর্বগুণ কন্ু সম্ভবে না। 

ভাবী বুদ্ধ স্বুদ্ধাদি হবে এই যেন; 

বোধিসত্ব রূপে দত্ত মনে লন হেন। 

তইনু পরম মুখী ইহার দর্শনে ; 

সার্থক জনম মম হ'ল এতদ্দিনে। 

পুজিব তাহায় আমি বিবিধ বিধানে ; 

পবিত্র স্বরগ আজি যার পদ্দার্পপে।” 

এ ভাবিয়! ইন্দ্র দিবা ম্থুগন্ধি চন্দনে; 

নন্দনের পারিজাত কুনগম চয়নে। 

দিবা বুত্ব বিমণ্ডিত আসনে তখন ; 

বসারে পুজিল দণ্ডে প্রমোদিত মন। 

ভাবী বুদ্ধ দরুশন মনে ভাৰি, অতি 
আনন্দে আপনাহানা হ'ল শচীপতি 1 

করযোড়ে দেবরাজ কহিল! তখন ; 

তব আগমনে মম সার্থক জীবন । 

এই রত্ব সিংহাসন এই সম্ভাসদ ; 
অদ্য হতে মকলই তব পারিষদ। 
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সময়ে আপিয়! দত্ত বসি এ আনে; 

কূতার্থ করিও. দেবে ধশ্মামৃত দানে । 

হইনু তোমার গুণে মোচিত অপার; 

ইহাই মিনতি মম চরণে তোমার । 
তোম। পূজিবার ধন আমার ভাগারে ॥ 

কিছু নাহি যাছে যোগ্য পুঞ্জা হতে পারে। 

বিপুল প্রজ্ঞায় দন্ত তোমার সমান; 

'ত্রলোকে না হেরি, সবে তুমিই প্রধান । 

অযোগ্য আমার জানি অযোগা ভূষণ ১ 

এই ক্ষুদ্র উপচার করহ গ্রহণ। 

আজি হতে, উদ্ভাসত স্বীয় প্রজ্ঞালোকে ; 

“ভুরিদত্ত” নামে হও বিখ্যাত ত্রিলোকে । 

সেই হ'তে বোধিসত্ব পুর্ণ মনস্কামে; 

রন্ধাণ্ডে হইল খ্যাত ভূরিদত্ত নামে। 

অতঃপর ইন্দ্রস করি সম্ভাষণ ; 

1বরূপাক্ষ আসিলেন আপন ভবন । 

ভূরিদত্ত আমি পিতা মাতার চরণে 3 

কহিল! এ সব বার্তা আনন্দিত মনে। 

জানিয়। ইন্দ্রাদি দেবে, পুত্রকে পুজিল; 

দম্পতি যুগল ন্থখ সাগরে ডুবিল। 

তদবধি বোধিসত্ব সময়ে সময়ে ; 

ধন্মদানে ধাইতেন ত্রিশ আলয়ে। 

ইন্্রসভা মাঝে বসি উপেন্দ্র মতন ? 

তুষিতেন স্বর্শবাসী অমরের মন । 
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বৈজয়স্ত প্রামাদের মনোরম শোভ1) 

_ নন্দন কানন আরে! অতি মনোলোভা। । 

এমন অসংখ্য কত বিভব বিপুল; 

অতুলন হেরি চারু অগ্পরার কুল। 

ভাবিলেন বুদ্ধান্থুর একদা! বিরলে ) 

প্রাণীদের স্বর্গলাভ অতি পুণাফলে। 

ধার্মিক সঙ্জন ভিন্ন জীবের কখন ) 

নালভে এমন স্থান এহেন রতন । 

আহ কি সুন্বরপুরী প্রাণ মাতোয়ারা ; 

তাপিতের তাপহর। নিতা সুখধার! | 

অশান্তির হাহাকার পীড়িতের ব্যথ।) 

না পশে হদয়ে কু না বিরাজে হেখা। 

পাতালের বিভীষিক' মর্তযের ক্রন্দন ; 

কলুধিত নাহি করে এমন ভূবন । 

শস্তি নিকেতন স্বর্ণ প্রীতির-আধার ; 

এখানে জন্মিতে মম নাহি অধিকার ? 

মও্ক ভক্ষণে করি পাতালে বসতি ; 

স্বর্গলাভ কামনায় করিব নিম্নতি। 

সযতনে উপোসথ করিব পালন; 

কালান্তে এখানে যেন করি আগমন । 

এইরূপে বোধিসত্ব রমিত হুইয়! 

কর্দহেতু কর্মক্ষেত্রে আসিল চলিয়া । 
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উপোসথ। 

স্বরগের সুথ শান্তছি চিন্ঠিতে চিস্তিতে ; 

একদা গেলেন দত্ত পিতৃ আলয়েতে । 

জনক জননী পদে চাহিতে এ ভিক্ষা; 

ত্বর্গ-হেতু উপোসথ করিবারে রক্ষ1। 

অস্তঃপুরে প্রবেশিয়া বিনত শ্গাননে ) 

অবনী চুম্বিক্না বন্দে মায়ের চরণে । 

ভুরিদত্ত এল মাতা হেরি বুকালে ; 
বুকে জড়াইয়1 চুমি বসাইলা কোলে । 
আদরে অধর ধরি সোহাগ জানায় ) 

ষাছুমণি ভাল আছ? জিজ্ঞাসিল। মায় । 

বহুদিন হেরি নাই তোমার বদন; 

পুড়িতেছে দিবারাতি অভাগীর মন। 

এতদিনে মার কথ। পড়িয়াছে মনে, 

তাই বুঝি আসিদ্লাছ মাতৃ সম্ভাষণে ! 

মাত। পুত্বে পরস্পর মিলনেব পর , 

স্বর্গীয় আনন্দে মগ্ন দোহার অন্তর । 

ভূরিদত্ত বলে মাত£ শুন এক কথ, 

আদেশ লইতে তব আসিয়াছি হেথা । 

গতকল্য পুনরায় ইন্দ্রের আহ্বানে, 

গিক়্াছিন্ু স্বর্গধামে ধরম প্রদানে । 

ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব হেরি দেবের দেবস্ব; 

বিবিধ রতন রাজি স্বরগ মাহাঝ্সয 1 



নাগ-জীলা । 

শাস্তি নিকেতন স্বর্গ স্থখ-পারাবার, 

মানসে উপজে মম আনন্দ অপার । 

ইচ্ছা নাই হয় পুন আসিতে পাতালে, 

শান্তির আলয় ছাড়ি অশান্তির কোলে? 

কিন্ত মাতঃ কি করিব জন্ম মম হেথা 

জন্ম বিনা কেহ নারে বঞ্চিবারে সেথা 

অতএব বর্তমান জনমে আমার ; 

ন। হইবে শ্বগ বাস ক্ধ।চন আর। 

স্বর্গলাভ করি যেন ভবিষা জনমে ; 

সম্পন্ন করিতে তাই কুশল করমে। 

ভাবিয়াছি উপোসথ করিব পালন ; 

অনুমতি দাও মাতঃ এই নিবেদন।» 

শুনিয়। পুত্রের এই সন্কল্প তখন; 

সাধুকার্যে সাধবী মাতা! আনন্দে মগন। 

 “উপোসথ কর বাছা পরম হরিষে ; 

সন্কল্প সাধন তব হউক বিশেষে । 

করুক মঙ্গল্ময় বাসন পুরণ; 

শুভকার্ষ্ে হও বাছ। প্রীত অনুক্ষণ। 

আশীর্বাদ হষ্ট মনে করি অহরহঃ; 

চিরজীবী হও ন্ুথে নুবাসন। সহ। 

প্রাসাদের সন্নিহিত শুন্ত বিমানেতে ; 

উপোসথ রক্ষাকর গ্রমোদিত চিতে। 

ছাড়ি! আপন রাজ্য 'যওন। বাহিরে ; 

যেহেত্ নাগের ভয় অন্ত জাতি করে। 



দ্বিতীয় লর্গ । 7 ১৫ 

উপোসথ পালনের পাছে অন্তবার ॥ 
হতে পারে তাই অন্ত যেওনা কোথায় । 

পাইয়! মাতার আজ্ত বন্দিয়! হরিষে; 

“৬থাস্ত্র' বলির গেল পিতার সকাশে। 

প্রণমি্ব জনকের চরণ ধুগলে। 

আণগ্য(পাস্ত মনোভাব প্রকাশম। বলে। 

যা যাহা বাপলেন মায়ের সদন; 

এক একে পিতৃ পদে করে নিবেদন । 

সনিয়া জনক, পুত্রে হরষে বিশেষ ; 

নাত আজ্ঞামতে সব দিল উপদেশ । 

“সাধুপুত্র ভূবিদত্ত ভ্রিলোক মগ্ডলে; 

তোগাহেন পুত্রলাভ বনু পুণ্া ফলে। 

তদেব।দি অমর যার বাঞ্চ। করে ধ্যানে; 

সেই তব পিত। আমি সার্থক জীবনে । 

তোমার সুযশঃ বাছ। ব্রচ্গাণ্ড ব্যাপিল ; 

(বরূপাক্ষ ইন্দ্র করি তোমারে পুজিল। 

স্বজন সুখ্যাতি সহ কর উপোসথ; 

আশীর্বাদ করি হও পুর্ণ মলনোরথ। 

ধঙ্মবীর নাম তব ঘোষিবঝে ত্রিলোকে ॥ 

যাও বাছ। উপোসথ কর মননুখে 1” 

এইরূপে পিতা মাতা দিলা! হের সায়; 

বিদায় মাগিয় দত্ত নিজালয়ে যায়। 

অস্তঃপুজে জান্াস্থানে করিয়া গমন; 

কহিলেন ভুরিদত্ত ইতি বিবরণ। 
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“লরল মানসে প্রকে দাও অনুমতি ; 

জীবনের ভাবীন্ুথে জীবনের সাথী । 

অনুজ্ঞা পাইলে তব ওহে প্রাণেশ্বরি ! 

শূন্য বিমানেতে থাকি উপোসথ করি ।” 

পতি পরায়ণা সতী রমণী রতন ; 

পতি স্থুথ ছখে অর্পে আপন জীবন । 

শুনিয়। পতির এই উত্তম বাসনা ; 

হাসিমুখে অনুমতি দিল! পতিপ্রাণ! । 

“যাও নাগ উপোসথ করহ পালন; 

স্বরগলাভের সেই হউক কারণ । 

কিন্তু নাথ 0ভাম! গত দাসীর জীবন ; 

ভূলিয়। থেক না যেন এই নিবেদন । 

পুজিবারে শ্রীচরণ সদা যেন পাই ; 

প্রাণেশ ! চরণে তব এই ভিক্ষা চাই 1৮ 

এইরূপে পত্রী স্থানে অনুমতি নিয়, 

শুভদিন শুভযোগ নিপ্ধাধ্য করিয়া । 

প্রাসাদ সান্রিধো শুন্য বিমান উপরে । 
উপোসথ অধিষ্ঠানে হব্রিষ অন্তরে । 

প্রবাদ বচনে থা ; বাম অযোধ্যায়; 

অথব। অযোধ্যা €দেই শ্রীরাম যেথায়। 

নিরজন ভাবিদন্ত শূন্ত বিমানেতে ; 

উপোস্থ করিবারে গেল হাষ্টচিতে । 

ছিল পুর্বে শৃন্ত এবে শৃন্ত পরিপূর্ণ ; 

অবিলম্বে নিরজন হ'ল জনাকীর্ণ। 
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সেথায় গমন কাল অবধি তাহার ; 

কোলাহল সমাকীর্ণ হইল আবার । 

প্রতিদিন শত শত নাগকন্তাগণ ; 

বঞ্চেগিয়। ভূকিদত্ত সেধার কারণ । 

নৃত্য গীত করে তার শান্তি উৎপাদলে ; 

অশাস্তির হেতু কিন্তু হ'ল তা! জীবনে ৷ 

উপোসথ অধিষ্ঠান সত্য ভারনাদি ; 

নিয়মিত সম্পাদিতে নারে তদবধি। 

কোলাহল ময় হ'ল দাসদাসী গণে ; 
বোধিপত্ব শাস্তিভঙ্গ ঘটে ক্ষণে ক্ষণে । 

বিমান পুর্ণিত হেরি জন সমাগমে ; 

একদ। গাবিল। দত্ত পীড়িয়। মরমে । 

উপোসথ করিবারে নারিব এখানে; 

যেতে হবে স্থানাস্তরে যথ! নিরজনে । 

ন। জানিবে দাসদাসী পুরবাসীগণ 
হইবে এমন স্থানে করিতে গমন । 

ন। দেখিব দাস দ1সী রমণী সেখানে; 

না হেরিব নৃত্য, গীত ন! শুনিব কাণে। 

অনন্ত মানসে বাঁস অবিচল হয়ে; 

অপার্ধিব শাস্তবত লভিব হৃদয়ে । 

উপোসথ নঅধিষ্টান করিব যতনে ; 

ন1! হইবে বাধাবিক্ব স্থকম্ সাধনে । 

পাঙালে এমন কোথা নাহিহেরি স্থান ঃ 

যেথা ইহাদের হাতে পাই পরিত্রাণ। 
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নরলোকে আছে স্থান ষমুনার কুলে, 

নিরজন মুবৃহত স্াগ্সোধের মুলে । 

নাহি জন সমাগম লাহি সাড়াশব্দ ; 

স্থশীতল ছাক়াতল নীরব নিস্তব্ব। 

যাইতে উচিত হম্স সেথাক্স আমার ; 

বুথা এ আবাসে কিবা! প্রয়োনন আর । 

কিন্তু মম পিতা মাত। করিয়াছে মানা ; 

রাজাছেড়ে কভু যেন বাহিরে যাইনা। 

অতএব না বলিব তাদেরে এখন ১ 

জজ্ঞাসিতে গেলে যেতে দিবেনা কখন । 

পত্বী ভিন্ন আর যেন কেহ নাহি জানে; 

ক'ভব তাহার কাছে অতি সঙ্গোপনে । 

তা"ছলে হইবে মম কাধ্য সম্পাদন ; 

অন্তমতি ল”ব এই করিয়া যতন । 

ভাবতে চিস্তিতে দত মধ্যাহ সময়ে; 

অস্তঃপুরে প্রবেশিল বিষাদ হদয়ে। 

আপন পত্ীবর পাশে করিয়া গমন ॥ 

বসলেন ভিন্নাসনে বিষারদ্দিত মন। 

সরস পতিবস মুখ নিরস নেহারি ) 

পঙ্দতলে বসি সতী জিজ্ঞাপিল দ্বীরি । 

“তেন নাথ ! আজি শব বিরস বদন; 

কিসের অভাবে মনে পেয়েছ বেদন। 

অকস্মাৎ হিহখেতে এই ভাব হেরি 7; 

বিদ্রে হৃদস্স মম কহ ক্কপা করি ।” 
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ভূরিদত্ত বলে প্রিয় কিছুর অভাব 7 | 
নাই মম বিমানেতে সবার সন্তাব। 

কিন্ত মনে জন্মসিয়াছে ইহাই বেদন ; 

উপোপথ করিবারে নারি কদাচন। 

নিঙ্জন ভাবিয়া আমি গেলাম বিমানে ; 

নারহিল কিন্তু তাহ! আমার গমনে । 

শত শত দাস দাসী হান্ত পরিহাসে ; 

নর্তকীর নৃত্য গীত বাস রঙ্গ রসে। 

নীরব সরব হ'ল কোলাহল ময় ; 

না পাই নিশাস্তে ক্ষণ নীরব সময়। 

অন্তঃপুরে রসরঙ্গে ছিলান যেমন ; 

সেখানেও প্রানেশ্বরী এখন তেমন। 

উপোসথ রক্ষাহেতু গিক্লাছি নির্জনে ; 

বদ্দব! নারিব তাহ! কেন ব! বিমানে ; 

অতএব করিয়াছি সন্কল্প অস্তরে ; 

উপোসথ করিবারে যাব স্থানান্তরে । 

নরলোকে নিরজন যমুনার ধারে ; 

বন উপবনে তার কত শোভ! ধরে। 

জন প্রাণী সাড়াশন্দ কিছু নাই সেথ: ; 

শান্তিনিকেতন স্থান ভূলে ব্যথী ব্যথা) 

স্থবৃহৎ বনম্পতি আছে তার কুলে; 

বিরাঞ্জে বল্মীক স্তপউচ্ছ, তার মুলে । 

উপোসথ রক্ষা হেতু ছিব সেথায়; 

ইহা! বেন অন্ত কেহ জানিতে নাপান্ন। 
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মম সেবা! হেতু যদি তোমার অন্তর ; 

ব্যথিত হইবে তবে শুন অতঃপর । 

প্রাতে সুষ্যোদয় পূর্বে প্রত্যহ উঠিয়া ; 
গন্ধ পুষ্পমাল। সদ্য গ্রহণ করিয়!। 

দশজন দাসী সনে যাইও সেথায়? 

পুজিয়া লইয়। পুন আদিতে আমায়। 
ছুথ না ভাবিও মনে ওহে সুলোচনা ; 

কমল কোমল প্রাণে পেওনা বেদনা | 

দিনেতে বঞ্চিব দোছে আপন ভবনে; 

রজনী যাঁপিব মাত্র যমুনা পুলিনে। 
অতএব হুখ ভুলি প্রফুল্ল মানসে ; 

মল সাধনে দাও নিদায় হরিষে। 

শুনিয় পন্তির বাকা পতিপ্রাণ! সতী) 

গাধু কার্যে প্রাণেশের দিলা অনুমতি । 
“যাও নাথ সদাচারে করিবনা মানা; 

কিন্ত মনে জন্মিয়াছে একটি তাবনা। 
নাগলোক নহে, সে'ত মনুষ্য ভুবনে ) 

মানুষ ভীবণ শক্র নাগের জীবনে । 

অতএব আশঙ্কায় নিবেদি চরণে ; 

শত্রপুরে শত্রমাঝে থাকিবে কেমনে । 

বুদ্ধান্কুর বলে প্রিয়ে কি হইবে মম) 
সাধুকাধ্যে শক্র হস় মিত্র অনুপম । 

নাভাবিও দুখ, কর কামনা কল্যাণ; 
নিরাময় করিবেন প্রভু ভগবান ।” 
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এইরূপে পত্বীস্থানে লইর়। বিদায়; 
শুভকালে নরলোকে আসে যমুনায় । 

যেখানে ন্যগ্রোধ বৃক্ষ তার তল দেশে, 

বল্সীকের স্তুপ যেই আছে মূল পাশে । 

সেখ! গিয়া! বোধিসত্ব সায়াহু সময়, 

উপোসথ করিবাঁরে উপনীত হয় । 

হলাগ্র প্রমাণ করি দেহ কমাইক্স1 , 

লাঙ্গুষ্টে বল্গীকোপন্ে কুগুলী করিয়]। 

সন্ল্প করিল। মনে সাধু ভূরিদভ, 

“এই দেহে আছে অস্থি চম্্ম ন্ায়ু রক্ত । 
এই চভুর্কিধে যেব। ইচ্ছ! করে যাহা, 

করুক গ্রহণ ; তাবে দিব আমি তাহা”, 

চতুরঙ্গ উপোসথ শীল অধিষ্টান, 
করিয়া বল্গীকোপরি রহিল শঙ্নান। 

পরদিন প্রাতে সুর্য উঠিবার কালে, 
গন্ধ মাল্য বিভূষিত নান। ফুলদলে । 
দশজন পরিবৃতা রমণী রতনে; 

আসিলেন বোধিসত্ব জারা সেইখানে । 
দিবা গন্ধপুম্পে পুজি পতির চরণ ; 

অবনী লোটায়ে শিরে করিয়া বন্দন । 

নৃত্য গীত রঙ্গে ভঙ্গে আমোদিত চিতে, 

বোধিসত্বে সঙ্গে কৰি গেল! পাতালেতে । 

এইক্ুপে প্রতিদিন আসে আর যায়, 

উপোসথ করে সুখে থাকিয়া সেথায় 



শে মা 

প্রতিপক্ষ গিক্া পিতা মাতার চরণ 

বন্দিরা আসেন সদ! প্রমোদিত মন। 

জানিল না পিতা মাত কিস্তু এ ঘটন, 

নরলোকে উপোস্থ করে প্রাণধন্থ 
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শুত্ীম্ তল্ঞ্গা £ 

সপুত্রক নিবাদ ব্রাহ্মণ । 
সে সমম্ন কাশী বানী জনৈক ব্রাঙ্গণ 

মুগয়া করিয়া করে জীবন যাপন । 

সোমদন্ড নামে ছিল তাহাব নন্দন, 

কিন্ত কভু পিতৃতুল্য নহে সে সুজন । 

প্রাণী হিংসা প্রাণীবধে পিতা আনন্দিত 

০নহাপি তাহার কর্ম পুত্র বিষাদিত। 

হয়েও নিষাদ পুত্র পাপী হছরাভার, 

বাল্যাবধে জীবেদকর। অস্তরে তাহার । 

পিতার সমত দানে বিস্তর বুঝায়, 
কিন্ধ তাহা ব্যাধ-মনে স্থাঁন নাহি পাস । 

আজন্ম সঞ্চিত পাপে ত্রাঙ্ণ হদস্ক ; 

হইস্জাছে প্ধণত যেন যমালয় । 

পাপেতে জনম ষার পাপে তার আশ); 

চোব্ের বানন। সদ আধারে নিবাস । 

শি 



নাগ+লীলা। 

অমাবস্যা অন্ধকারে গভীর নিশিতি ; 

ক্ষুদ্র জোনাকীর আলো! পারে কি করিতে । 

বিন্দু বিন্দু করি সিন্ধু পরিপূর্ণ ভ'ল; 

পি'পড়ার পানে তার কি হইবে বল। 

যতই বুঝার তাহ। ব্রাহ্মণ অন্তরে ; 

শৃন্ে ভন্ম রাশিবৎ ব্যর্থ হয়ে উড়ে । 

গরন্ধ ক্ষেপিলে থুথু বাযু প্রতিকূলে ; 
আপনার গায়ে আসি পড়ে অপহেলে। 

পুত্রের বিভিন্ন মত জানিয়। ব্রাহ্মণ, 

অনৈক্য মতের শুনি স্থনীতি বচন ; 

রুষ্ট হস্সে মাঝে মাঝে উষ্ট দুরাচার; 

সাধু পুত্র সোম্দভ্তে করিত প্রহার । 

“আমার সন্তান হয়ে আমার পড়ায়; 

আবার আম'রে সেই স্থনীতি শিখায় । 

পুত্র হয়ে না রাখিবে আমার সুখ্যাতি ; 

নাহি এ ছুষ্টের ইচ্ছা বংশে দিতে বাতি । 

কুপুত্র আমার কুলে এলি কুলাঙ্গার ॥ 

এই মতে আমর কত করে তিরঙ্কাব্র ৷ 

“ভগবান তব পদে চাই এই দান; 

মামার সম্তানেকর স্থমতি প্রদান ।” 

লোৌমদত্ত ষত কিছু হিতবাকা বলে; 

ফলে কিন্ত ফল তার বিপরীত ফলে। 

কঠিন ত্রাঙ্গণ হৃদি হতে ও পাষাণ; 

কিছুতেই মনে তার নাহি পায় স্থান। 
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কি করিবে সোমদত্ত পুত্র বত নস ; 

্ুমন মনে দিবারাতি যাপে অতিশয় | 

কতই বতন আহা ! মিনতি করিল, 

পিতার অস্তর তবু ফিরাতে নারিল। 
কঠোর পিতার আজ্ঞ! নারিক্সা। লজ্ঘিতে ঃ 

পিতৃ সনে যেত বনে মুগয্। করিতে । 

গৃহ হতে সোমদত্ত যাবার সমক্গ ; 

ডাকি বলে মনে মনে "ওহে মনোময় ! 

দেখিলে যতেক আমি আফক্লাস করিনু, 

তবুও পিতার মন ফিরাতে নারিনু । 

অবশেষে পিতৃ আজ্ঞা নাবিক! লঙ্বিতে, 

আমাকেও প্রাণী বধে হইল যাইতে । 

কিছু নাহি জানি উপলক্ষ্য মাত্র আমি; 

বা হয় বিধান তুমি কর অন্তর্ধণামী”। 

এইবরূপে মনোময়ে ডাকি মনে মনে; 

ব্যাধবেশে ব্াাধসনে যাইত কাননে ! 

বন্ত পশ্ত পক্ষী ববে সন্মথে বাহেরে ? 

অমনি ত্রাঙ্গণ তারে শরে বিদ্ধ করে। 

পিতা পুত্রে দোছে তাহা নগরে আনিয়া; 

জীবিকা অজ্জন করে যাপাক্দ বেচিয়া | 

একদ। শীকার হেতু নিষাদ ব্রাহ্মণ ;- 

পুত্র লয়ে প্রবেশিল যমুনার বন। রঃ 

সারাটি দিবস দোহে ঘুরি বনে বনে ; 
না পাইল পক্ষী মাত্র খুজি কোন স্থানে। 
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সন্ধ্যা সমাগত প্রায় গত হের দিন; 
পুত্রকে বলিল ব্যাধ বিষাদে মলিন। 

ওহে তাত ! পক্ষী মাত্র না পাই কাননে ». 

রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরি যাইব কেমনে । 

অন্ততঃ খাবার যোগ্য নাই নিম্সে গেলে ; 

তাত! তব মাতা রুষ্ট হইবে তা হলে । 

আর কিছু দূর চল দেখি অগ্রদরি, 

অদৃষ্টে থাকিলে পাছে যদি পেতে পারি 

এইরূপে ক্ষুপ্র মলে চলি কিছুক্ষণ; 

হ্যগ্রোধের নাতি দূরে আসিল হজন। 

যমুনাবতীর্ণ মুখী মুগাঙ্ক হে্রিয়া ; 
ব্রাহ্মণ পুত্রের প্রতি বলে সন্বোধিয়া | 

“দেখ তাত! প্দচিহ যমুনা টেকতে ; 

জল পানে মুগ বুঝি আ:স এই পথে। 

সুর্যা অন্ত গতপ্রায় সাকসাহ সময়; 

মুগগণ জল পানে আসিবে নিশ্চর । 

বন অভিমুখে তুমি দাড়াও ফিরিয়া; 

শর হস্তে থাকি আমি গোপনে লুকিয়া ১? 

এ বলিয়া শর লয়ে ব্রাঙ্গণ তখন; 

হগ্রোধের অভিমুখে করিল গমন । 

ঝোপ আড়ে শশাকুত্তে রহিল নকিয়া ; 

শীকারেনস আগমন প্রতীক্ষা করিয়া । 

নিয়তির গতি বল কে করে বারণ; 

কম্ম অন্ুবায্ণ ফল ভোগে জীবগণ। 
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তৃষ্ণার্ভ হরিণ এক পন্ধ্য। সমাগতে ॥ 

হেন কালে জলপানে আসিল সে পথে । 

বলিতে বিদরে হৃদি ব্রাহ্মণ পায:ণ 9 
অমনি অব্যর্থ শর করিল সন্ধান । 

বিধিল বিষম শেল মুগের শগীরে; 

ক্ষীপ্ত হয়ে ছুটে মুগ রক্ত পড়ে ধারে । 
আহা কি ষাতন। তাতে বলিতে না পারি 

কিছু দূর গিরা গেল ভূমিতলে পড়ি । 

ববদ্ধশর যাতনায় করে ধড় ফড়; 

আসন্ন চীৎকারে অহোবিদরে অন্তর ! 

বহিল রক্তের শ্রোত তিতিয়। ভুবন 

জনমের মত মুগ মুদিল নয়ন। 

নাহি জানি ব্রাঙ্গণের একি ব্যবহার ঃ 

নিরীহ জীবের প্রতি এত অত্যাচার | 

জীব হিংস! ব্যাধ বৃত্তি করে যেই জন 

কে বলে ব্রঙ্ষণ তারে চখ্ডাল সে জন। 

ইহ] যণ্দ ব্রাহ্মণের হইবে আচার ; 

পিশাচ বলিব কারে ভবে তবে আর! 

অনম্তর ডাকি প্ুত্রে নিষাদ ব্রাহ্মণ 

মুগের পতিত স্থানে করে আগমন । 

থড্াাধাতে থণ্ড খণ্ড ক্র কলেবর ; 

যত পারে তত মাংস লইল বিস্তর । 

তথন বিগত সন্ধা নিশ। সমাগভা ; 

ব্রাহ্মণ পুত্রের প্রতি বলিল একথা । 
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দেখ তাত দিবাগত হইল অচিরে ; 

ঢাকিল সমস্ত বিশ্ব রজলী তিমিরে । 

পথ ঘাট মাঠ কিছু দেখ নাহি যায়; 

গৃহে যাইবার আজি না দেখি উপায় । 

দ্বিতীক্নতঃ বন ভূমি বিপদের স্থান ; 
ব্যাস্র সিংহ হিংস্র জন্তু আছে স্থানে স্থান ! 

নগর হইতে বেশী এখানে আধার ; 

নিঃসহায়ে এ সময়ে পথ চলা ভার । 

অতএব চল দোহে আজিকার ব্বাতি, 

করি গিয়া এই বুক্ষ উপরে বসতি 1” 

এ বলি ন্যগ্রোধ বুক্ষ দেখায়ে আঙ্গুলে, 

মাংস পুত্র লয়ে ব্যাধ গেল তার তলে 1 

মাংস ভার রাখি এক ঝোপের ভিতর, 

পিত৷ পুত্রে উঠে দোহে গাছের উপর । 

স্ুবৃহত বনম্পতি অতি পুরাতন, 

ভাগ্যে তাই মাঝখানে শপ্রকোষ্ট মতন। 

আনন্দিত দোহে হেব্ি প্রবেশিল তায়, 

রজনী বঞ্চিবে সুখে ভাবিল উপায় । 

শুক তৃণ লতাপাতা কুড়ায়ে আনিয়া, 

বিছান। পাতিয়া! সেথা রহিল শুইয়া । 

প্রভাত হইল, গত তামসী রজনী 

উধার বিমল করে হাসিল ধরণা। 

কুজনিল মধুসখা দয়েল ভাকিল, 
ফুলরাজি উপবনে নয়ন মেলল। 
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মনস্থথে ছর্বাদল হাসে ধরাতলে ; 

শধুলোভে মত্ত অলি ভ্রমে ফুলে ফুলে । 

মুছু মৃদু নমীরণ বহিল হরিসে, 

জাগে ভুরিদত্ত তার কোমল পরশে । 

নিদ্রা ত্যজি শব্য। ছাড়ি উঠিয়া! তখন ঃ 
হেরিল! উষার দ্বশ্য নয়ন রঞ্জন । 

উদ্ধে নীলাকাশ-শোভ। যমুনা সম্মুথে ; 
বিমোহিত ভূরিদ্ন্ত হেনে মনন্থথে | 

০হনকালে সঘীগণে হয়ে পরিবৃতা, 

উত্তরিল সেথা আসি তাহার বনিত।। 

কুষ্কুম কল্তরী দিব্য কুস্থম চন্দন; 

সঙ্গে আনিয়াছে কত ছুল্পভ রতন । 

সঘীগণ দিবা ফুলে দিব্যাসন পাড়ে । 

মনন্থথে বিধুমুখে কেহ মালা গড়ে । 

ক ন্ুন্দর মনোহর কুস্মের হার ঃ 

ফুলবানী কমলিনী মরি কি বাহার । 

চাপিধারে নাগেশখরে শোভাকরে কত 3 

জবা জাতি টাপা যুখী তিল বেল ষত। 
স্তরে স্তরে শোভা করে টগর মলিক?, 

মাঝে মাঝে গন্ধরাজে হাসে সেফালিকা। 

গাথে মালা ব্ূপে আলা বিধুমুখীগণ ; 
দেখিহাব হদি-তার কাপে ঘন ঘন। 

কুসুম চন্দনাসন সাজাল ত্বরান্জ ; 

নবের হুল্পভি যাহ। বিচিত্র ধকায় |. 



১৬০৮৮ নাগ-লীলা । 

আসন হেরিয়া দত্ত আসন ছাড়িল, 

আপনার সর্পদেহ নিমিষে ত্যঞ্রিল । 
শোভিল অপূর্বব দেহ দিব্য অলঙ্কারে ; 

দিবাকর বিম!গত যেন স্বীর করে। 

অমর বেষ্টিত যথ ইন্ফ্র দিখ্যাসনে, 

তেমতি ব'সল। দত্ত আসি পুম্পাসনে । 

সপ্ীগণ ফুল মাল গলায় দোলায় ; 

পদতলে বসি সতী পুক্ষা করে পায় । 

হ্ুমধূর স্ততি গীত আরস্তে গাঙ্সিকা ; * 
নৃত্য করে তুর্যাধবনি-_নর্ভকী নায়িকা । 

চরণে নুপুর মৃহ ক্ণু খুণু বাজে 

গলে দোলে কণহার কেয়ুর দ্বিভুজে । 

তিলোত্তমা! বস্ভা জিনি স্হালিনীগণে ; 

স্চজিল নবীন স্বর্গ যমুনা পুলীনে । 

বাজারে মধুর বাদ্য চিত্ত দ্রবকক্; 

ফু লাসনে ভূিদত্ত ৪মাহিল অস্তর | 

আহা কি মোহিনী শোভা শোভিল ধরাস্; 

যাহার প্রভাম্প ধনী উষা লাজ পান্ন। 

উত্কর্ণ হইয়া! সেথ বৃক্ষের উপরে ? 
শীকাবের সাড়া শব্দ শুনিবার তরে । 

বহুক্ষণ জাগরিত হয়েছে ত্রাহ্ছণ ; 

পশল শ্রবণে তার মধুর নিক্কন । 

শক্সনে ভাবিল ব্যাধ উষ! জাগরণে ) 
আমি কি ত্রিদিব বাদ্য শুনিতেছি কানে? 
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এঁ বুঝি অগ্দরার মধুর সঙ্গীত ; 
শুনাবায় কানে মোর মরি কি ললিত? 

স্বরগ বাজন। আহা কত মধুময়; 

র'গ বাগিণীর তানে ব্যকুল হৃদয় । 

অসম্ভব যাহ! অতি মানব জীবনে 3 

সার্থক জীবনদ আজি শুনি তাহ। কানে । 

কোন দৈববলে বলী এ তরু জানিনা; 

শুনাল স্বরগ-গীত স্বরগ বাজনা । 
বুঝি বা এমন কোন ওষধির গুণ, 

আছে ইথে যাহে শ্রত ম্বরশ বাদন। 

নিম্ন ত আপসয়া আমি হেথায় বঞ্চিব, 

ছুল্লভি নবের যাহ স্ুলভে শুনিব। 

কেনবা শুইয়া আমি উঠিয়া বসিনা 2 

স্প্ই স্বরগের বাদা শুনাধান্ন কি না।” 

ভাবিষ্তা তন্মস্স চিত্তে নিষাদ ব্র।হ্গণ, 

বিছা?ন। ছাড়িক্া উঠি বসিল তখন। 

শয়নে অস্পষ্ট ধ্বনি উদ্ছে শুনেছিল, 

এখন সে ম্পই বলি নীয়ে বোধ হ'ল। 

ভাবিস্তা ভূমিতে দৃষ্টি করিবে যখনি । 
নেহারি বিস্মিত হল ব্রাঙ্গণ তথনি। 

একি দৃশ্য! অপন্দপ ন্যগ্রোধের মূলে, 
এই কি ম্বর্গের শোভা যষুনার কুলে ! 

এতক্ষণ ধরি যাহ শুনিতেছি কানে, 
এই বুঝি ম্বর্গ হতে নামিল এখানে ৪ 
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এঁ বুঝি পুস্পাসনে বমি শচীপতি ; 
পদতলে বসি পুজে সাধবী শচী পতি । 
নাচিছে অন্নরী যার! দিব্য সাজে সাজি ; 

মেনকা দ্বতাচি রস্ত1 তিলোত্তমা বুঝি । 

ষোড়শী ব্ধপশী-গ!নে 'নর্তকীর ভাবে, 

মনে হইতেছে ইন্দ্র নেমে ঞল ভবে । 

বিলাসে সুরেন্দ্র, লয়ে বিলাসিনী গণে ; 

ভ্রমিতে ভ্রমিতে স্থথে নন্দন কাননে । 

উষার বিমল শোভা? করিতে দর্শন, 
কৌতুহলে এল বুধ যমুনার বন | 
অথব!। নিশ্চয় হ'বে যমুনার মানে ; 

আসিয়াছে উষাকালে লাক্স শচী সনে” 

ভাবি অপরূপ কত নিষাদ তখন ; 

বাইতে তাদের কাছে করিল মনন। 

“বে হোক সে হোক তারা দেব বন্য, 

দেবের! দয়ালু জানি তাতে কিবা ভয় ? 

দীন আমি দীন ভাবে যাইব সেথাক্স; 

দেখিব কি বলে তার! হেরিয়া আমায় ।”” 

এ ভাবখিস্। সোখদত্তে ডাকিল বিস্তর, 

নিদ্রাক্স বিভোর সেই নাদিল উত্তর । 

অনেক ডাকিয়া! পুত্রে জাগাতে নারিয়া, 

ভাবে পুত্র ক্লান্ত হয়ে আছে ঘুমাইয়1। 

আচ্ছা সে ঘুমুক তবে আর কিছুক্ষণ 3 

এক। গিয়া দেখি আমি আসিব এখন |” 
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এ বলিস) বৃক্ষ হতে নামিয়া চলিল, 

ভূরিদত্ত সম্মুথেতে উপনীত হ্পল | 

যেমনি ব্রাঙ্গণ ব্যাধ যাইবে সেখান, 

নাগীগণ হেরি তারে অমনি লুকাক্স ॥ 
নিমিষে মায়ায় নাগমাণবি কাগণ ; 

অদৃশ্য হইয়া! গেল পাতাল ভূবন । 

সবেমাত্র ভূরিদত্ত শীল ভঙ্গ ভবে, 

না লুকায়ে পুষ্পাপনে রহিল বসিয়ে । 

ব্রাহ্মণ আশ্চধ্য হেরি বিস্মিত অন্তরে ; 

জিজ্ঞাসিল বোধিসত্তে, নিম্নোক্ত গ্রকারে। 

“নুপুর কন্কণ হার কুস্থল ভূষণে 

পুস্পমাল। পরিবুতা বিবধ রতনে, 

বল তুমি কেবা, সেই দ্িব্যাঙ্গনাগণে ঃ 

প্রমোদিত হইতেছ এ বিজন বনে £ 

কোথায় রূপসী কুল লুকাল হঠাৎ ॥ 

মম আগমনে বুঝ ঘটল প্রমাদ । 

কেবা তার! কেব! তুম বুঝিতে না পারি 

অদ্ভুত মানিন্থ মনে অদ্ভুত নেহারি । 

ঘ্ুত সিক্ত প্রজ্ৰলিত অনলের প্রায় ; 

বন ভূমি আলোকিছ দেহের প্রভায়। 

স্বগয় কুক্সুমাসনে দেবকি দানব 

ধক্ষ নাগ হবে বুঝি মহাঅন্থভাব। 

অথবা তাদের কেব।, জিজ্ঞালি তোমার ; 

প্রকাশিরা খদ্ধিবস্ত বলহ আমাক ? - 
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ব্রাহ্গণের এবংবিধ শুনিস্সা বচন ঃ 

বোধিসত্ব ভগুবিলেন নীরবে তখন । 

““ ইন্দ্রাদি বলিয়। যদি দিই পরিচয় ; 

বিশ্বাস করিবে আজি এজন নিশ্চয় । 

কিন্ত কভু পারিবন। মিথ্য। প্রকাশিতে ; 

সত্যই আমকে আজি হইবে কিতে 

করিক়াছি চতুরঙ্গ শীল অধিষ্টান ; 

না্িিব মিথ্যায় বদি যম থাক্ প্রাণ। 

সত্যই বলিব কিন্তু নিজের শক্তি 

প্রকাশি ইস্থার মনে প্রদানিব ভীতি। 

যদিও বা আত্মশ্লাঘ1 নিতাস্ত ঘ্বণিত ; 

(বিপদ মুকতি তবে করাই বিহিত । 

বিনা মনে, মুখে শুধু বিপদ এড়াতে ॥ 

আত্মশ্রাঘ! প্রদর্শনে দোষ নাই তাতে । 

যাহা হোক দিব আম আত্ম পরিচক্স। 

উপোসথ করমের যাতে বিদ্ধ নক্প 1৮ 

বোধিসত্ত, নানাবিধ চিত্ত] অস্তরে 3 

সু সুগভীর শ্বরে কহিল। তাহারে । 

“ সভ্যই কল্পনা ওহে মানব তোমা ; 

প্ন্ধিব্ত নাগ কুলে জন্ম আমার । 

নাগগণ অদ্ধিনীর তেক্শালী ভবে; 

জানিও মোণের শক্তি অদম্য ভ্রিভবে। 

জাত ক্রোধ হয়ে আমি বদিব কথন 

সব হুৎ জনপদ করি আক্রমণ । 
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তা' হলে মুহূর্তে পারি ভন্ম করিবারে ; ৭? 

কেহই প্রভাব মোর নিবারিতে নাকে । 

পিত! মম ধৃতরাস্র নাগলোক পতি ; 
সতী শিরোমণি মাতা সমুদ্রজা সতী । 

চারি সহোদর মোরা তাদের নন্দন ; 

প্রথম পুত্রের নাম শুন সুদর্শন | 

দ্বিতীয় সে 'ভুরিদত্ত ত্রিলোক বিখ্যাত ; 

দেব যক্ষ রক্ষ যার পদে হয় নত।॥ 

তৃতীয় স্থভোগ আর অরিষ্ট চতুর্থ; 

পাতাল নিবাপী ধারী শকতি অব্যর্থ । 

হে মানব পব্রিচয় করহ শ্রবণ ; 

আমি সেই ভূরিদত্ত দ্বিতীয় নন্দন |, 
সম্প্রতি পাতাল ছাড়ি আসিয়া এ বনে 3 

উপোসথ করিতেছি জীবের কলাযাণে। 

ব্রাহ্মণ ব'লক্া তোমা চেন মনে লক; 

বল তবে বনে কেন ছাড়ি লোকালয় ?” 

শুনি বুদ্ধাস্কুর বাক্য ব্রাহ্মণ তখন; 

প্রকাশিল ব্যাধ বৃত্তি আত্ম বিবরণ। 

ব্রাহ্মণ নিষাদ ! ইহা শুনি অক্ম্মাঙ ; 

মনে মনে €বাধিসন্ত, গণিল প্রমাঁদ। 

“ব্রাহ্মণ হইয়া যেবা বাধ বুন্তি করে 

সে কভু সামান্য ছুষ্ট নহে চরাচনে ॥ 

কোথা তার ব্রাহ্মণত্ব পশুত্বে বিগত 

সচ্চরিত্র হিংস। লোভে হয়েছে বিক্রীত 
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শ কুপ্রবৃত্তি জিঘাংসাদি যত কদাচার ; 

সেই সব ব্রাহ্মণের দেখি অলঙ্কার । 

স্বর্ন ভুলিয়া যেই পাপী ছুরাচার $ 

প্রাণী হনে সদা সমেত নর কুলাঙ্গার । 
এই ত ত্রাঙ্গণ নহে ছগ্ম রেশে কাল; 

না জানি ঘটায় এই পাছে কি জঞ্জাল। 

দয়া মাস! সুপ্রবৃত্তি নাই যার প্রাণে; 
তাহার অসাধ্য পাপ আছে কেবা জাত্ন। 

ব্রাহ্মণ নিষাদ এই নহেত স্থজন ; 

অপিচ মক্ষিকা ধন্মী যতই কুজন। 

লোকালয়ে গিয়া ব্দি কহে এ ব্রান্দণ ; 

কোন সাপুড়িয। কাছে মম বিবরণ । 

তাহলে ঘটিবে পাছে অমঙ্গল তায়; 

উপোসথ পালনের হবে অন্তরায় । 

অতএব প্রলোভন দেখায়ে ইহাকে; 

যদ নিজে যেতে পাবি মম নাগলোকে । 

ত হলে সন্দেত কিছু নারহিবে আর ॥ 

অন্যকেহ নাজানিল সংবাদ আমার । 

করাই উচিত ইহা। ভাবি মনে মনে; 

অতঃপর বোধিসন্্ব কহিল! ব্রাহ্মণ । 

“হে ব্রাহ্মণ তব বাক্যে ছুখ পাই আমি; 

জীবিক1? অর্জনে বনে ভ্রম দিনযামী। 

করম বৈগুণ্য যদি হন্ন প্রাণীনের ; 

অবস্থা বৈষম্যে ছথ ভোগে সংসারের 
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তোমারও দশা তাই ইয়েছে এখন; 
তা+নাহয় বনে কেন করিবে ভ্রমণ । 

তব ছুথে প্রাণে হ'ল ব্যথার সঞ্চার; 

ঘুচাতে তোমার ছুখ বাসন! আমার । 

এই হ'তে গৃহে তব না করি গমন; 

মম সনে নাগলোকে কর আগমন। 

না রহিবে দুখ দৈন্য অভাব পীড়ন; 
দিবস রজনী স্থখে করিবে যাপন । 

রাজ্যধন দাসদাসী দিব বুতর ; 

থাকিতে প্রাসাদ দিব রমণী বিস্তর | 

বিপুল রাজত্ব মম হেরিবে কীদৃশ ; 

নিরবধি সুখে রবে দেবতা সদৃশ। 

নাহি সেথ! ছুথদৈন্য অভাবের লেশ; 

যাহা চ1'বে তাহ! পাবে করিলে আদেশ 

কোথা গৃহ কোথ জায় কোথ। পরিজন 

সামান্য জীবিক1 তরে কাননে ভ্রমণ ? 

কিব৷ সুখ কিব শাস্তি আছে বল তায় 

আমি তন্থখের মুখ ন! দেখি সেথায়। 

জীবন এরূপে যদি যাপিতে হইল; 
তাহলে ভবের সুখ কি আনায় ধবল। 

কাহিনী শুনিরা তব বিদরে অন্তর ; 
অনুরোধ চল যাই আমার নগর ।% 

অযাচিত অভাবিত স্থভ সমাচাবেঃ 

আহলাদে ব্রাহ্মণ ধূর্ত আপন! পাসরে। 
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'* ভুলে গেল গৃহপল্লী যত পরিজন ; 
পত্বীর কথাও ক্ষণে হ'ল বিশ্বরণ। 

“গাছে কাটাল গোপে তেল” প্রবাদ যেমন ; 

স্থথখ আশে ব্রাঙ্গণও হইয়া তেমন । 

“বলিল তোমার বাক্যে প্রীত অতিশয় ; 

সোমদত্ত নামে আছে আমার তনম্ব। 

জিন্ঞ'সি তাহাব্ে ইহ আসিব আবার; 

কি দেয় উত্তর দেখি কি মত তাহার । 

যদিবা সে বায় সঙ্গে যাইব নিশ্চক্স ; 

ভ্ঞানিও ইহাতে কিছু নাহিক সংশয় । 
বুক্ষের উপরে এই আছে সে শয়ান ; 

জিজ্ঞাসিয় ভূরিদক "আসি তার স্থান। 

এ বলি ব্রাঙ্গণ ব্যাধ উদ্ভত যাইতে ॥ 

পুনরায় €বাোধিসন্ত্ব লাগিল কহিতে। 

মায়াকরি তুরিদন্ত আপন নগর; 

ব্যাধের দৃষ্টির পথে আনিল সত্বর। 

“হে ব্রাহ্মণ চেয়ে দেখ নগর আমার; 

রতন সৌন্দষ্যে কিবা মাধুরী বিস্তার ! 
নিরস্তর শব্দায়িত গভীব সাগরে 

সুবেষ্টিত নমপুবী শ্রাচীর প্রাকারে | 

তার মাঝে সুবৃতৎ্ৎ দেখ লরেোবর ; 

নীল জলে সারি সারি শোভিছে নগর 

কেলিপরহৎস হংসীকেলী করে জলে; 

বিকশিত শতদল সমীরণে দোলে । 
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তা”সব বেষ্টিত ওই হের সৌধাগার ; 
বন উপবন কুঞ্জে শোভে চারিধার । 

মসুর ময়ূরী ক্রৌঞ্চে মুখরিত তায় 

স্থনিনাদে নিরন্তর জীবন জুড়ায়। 

হেরিতেছ যে প্রাসাদ পরশি গগন ; 

মণ্ডিত যাহার শোভ1 বিবিধ ব৩ন । 

সেই দিব্যাবাস মন প্রাসাদ ত্রাহ্গণ; 

সে প্রাসাদে করি আমি জীবন যাপন । 

তোমার তরেও স্থান করিব তেমন 3 

যাও তব পুত্র লয়ে আসগে এখন । 

ভয় পাওনা মনে লাগর হেবিয়া ॥ 

মায়ায় নিমিষে আমি যাইব লইয়া ।* 

হেরিয়া নগর শোভা বিচিত্র দর্শন 3 

আনন্দে অধীর ব্যাধ বিচলিত মন। 

তাড়াভাড়ী উঠে গিক্পা! গাছের উপরে ; 

উঠ উঠ সোমদত্ত বলি ডাক ছাড়ে । 

ভাঙ্গিল তাহার ঘুম চেতন পাইল ঃ 
পুত্রে সম্বোধিয়। ব্যাধ কহিতে লাগিল ! 

একগুণে শতগুণ করিয়া বিস্তার ; ক 

পুত্রস্থানে দিল এই শুভ সমাচার । 

একে একে ইতিবুত আদ্যোপাস্ত বত ; 

ঘটিল তা”সব সুথে করিল বিবৃত 1 

“এ দেখ নীচে তাত যমুনার কুলে ; 

বসিয়া লে মহাজন ভ্প্রোধের নুলে। 
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আমার একান্ত ইচ্ছ! সেই নাগলোকে ) 

পিতাপুত্রে দোহে গিয়। বঞ্চিমন স্থথে। 

আপিয়াছি তব মত কারতে গ্রহণ ; 

আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে সেজন। 

ষুপ্তোখিত সোমদত্ত চকিত মনসে ; 

পিতার এসব বার্তী। শুনিল হরিষে। 
অকম্মাৎ ভাবান্তর পিতার জীবনে; 

নেহারিয়! প্রমোদিত ভাবে মনে মনে । 

“এত দিনে হ'ল বুঝি বিধি অনুকুল 

জীর্ণোগ্তানে শুফকাঠে ফুটাইল ফুল । 

মুত গায়ে জলশ্োত প্রবাহিত হ'ল, 

নূ গতৃষ্চিকায় উৎপ.ভাসিয়া উঠিল। 
ইহাপেক্ষা আনন্দের কিবা আছে আর; 

,ক্ৃতার্থ হইল আজি জীবন আমার । 

পিতার মুকতি দানে দেবের সদন 

সভক্তি কামনা মম হইল পুরণ। 

করিব পিতার সনে পাতালে গমন) 

তা হ'লেও প্রাণী হত্য। যদ নিবারণ। 

এ ভাবিয়া সোমদত্ত বিনত হইয়ে ; 

যাইতে সম্মতি দিল আনন্দ জদয়ে। 

মত পেয়ে পুত্র সনে ব্রা্গণ তখন; 

ভূ্দত্ত সগ্লিকটে করে আগমন । 

পূর্ধবাপর ভুলি বাধ বলে কুতুহলে ) 

মোদেরে লয় চল যাইব পাতাপণে। 
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ইহ! শুনি নিরাময় ভাবিয়া জীবনে ; 
বোধিসন্ব লভিলেন আনন্দ জীবনে । 

যোগবলে স্থীয়শক্কি করি অধিষ্ঠান ; 

নিমিষে তাদেরে লয়ে করিল শ্রস্গাণ । 

কির্ূপে বস্থুধা সিন্ধু ভেপিরা আদিল 3 

পিভাপুত্র কিন্চ তাহা জানতে নাবিল । 

বিনাশ্রমে কন্ম গুণে দেখিল তখন 3 

সুহর্তডে পাতালপুবী নয়ন রঞ্জন । 

'এইুকক প্রাসাদ বেন ববি তজ্যাতিন্মস ; 

£নঙ্ারি প্রসুদ্ধ চিত্তে মানিল বিস্সর | 

লদল্দী সরোবর বন উপবনে ২ 

নুক্িতে প্রক্কতি মাতা বিরাজে নেখানে । 
শুক্সারি ছয়রাগ ছত্রিশ বাগিণী। 
বিরভীর সমাগমে বথ! বিরহিনী । 
মধুসখা নিরন্তর মধুমাস আনে ) 

স্গনীরভ বহে নিত্য মুহ সমীরণে ॥ 
উদ্যান বিহীন স্থান নধুবনা কুল; 

কোথাও নাক মরি মনত অলিকুল । 

হল্লভি পার্থিব ক্র সপ্তরতনাদি ১ 

পরস্পর সমভার্ধে বঞ্চে নিরবধি । 

অতুল বিমল ন'গ নাপবিকাগণ ; 

সম্খতাবা সম, রূপে এক এক জন্ । 

রূপসী রস মুখে টাদ ০শুসে যায়; 
ছুষ্ট রবিকর ভয়ে চপল; *1. রু। 
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কামকুমি নাগলোক কামের আধার ॥ 

কামে মত্ত প্রাণীদের স্থথ পারাবার । 

কাম পিস্াসার জীব বাঞ্চ। করে যাহা; 

অনাক্সাসে সে ভুবনে লাভ করে তাহা । 

দ্বিতীয় স্বরগ যেন মনে ভ্রম পায়; 

কে বলিবে দেবস্থথ কবি কল্পনাযস ? 

এবপ পাতাল শোভা করি পন্দর্শন ; 

পিতাপুত্বে হ'ল দোহে আনন্দে মগন। 

€বাধিসত্ব তানাণদের বসতির তরে ; 

বৃহ প্রাসাদদ্বয় প্রদানে অচিরে । 

পরিচর্ধ্যা হেতুদিল বহুদাস দাসী; 

পত্বীভাবে চারিশত কবিক্া কৃপসী । 

অতঃপর বোধিসত্ত ন্বাখিয়1 হা'জনে ; 

বথ। কালে আসিলেন যমুনার বনে । 

উপোসথ ক্রি নিত্য বআবানন্দ হৃদয়ে ; 

পক্ষাস্তরে প্রতিপক্ষে যেত পিত্রালযে । 

বন্দিষা তাদের পদে কুসল জানিয়।' 

আসেন শ্বপৃহ্ত হয়ে পত্ভী সম্ভাবিয়া । 

আসিবার কালে পুন নিষাদ ব্রাঙ্ষণ ; 

সোমদত্ত সনে ব্মার করি আলাপন । 

কিব। চাই তোমাদের কি অভাব বল, 

ইত্যাদি বিবিধব্ধপে জিজ্ঞাসি কুশল । 
উপোসথে কয়ে অতি আনন্দে মগন 

'তপর নিব্পস্থানে করিত গমন । 



স্ৃজস্ং ৯ 

লবলোক নরন্থথ ভুলিয়া সকলে? 

এইরূপে পিতাপুত্র রহিল পীত।লে । 

কুশল কন্দের হাস! 

যতদিন পুণ্যকন্প্ থাকে বলবান, 

ততদিন প্রাণী-হৃ্দি আনন্দ নিদান । 

নাহি ভাবে ছথদৈন্ত অভাব বদন; 

কল্পনে মানসাকাশে না ছেরে কথন । 

প্রদীপে সলিত বহি বাদও থাকিলে ; 

যতক্ষণ তল থাকে ততক্ষণ জলে । 

ততল বিন! মিঠে 'মঠে নিভে যায় দীপ; 

আবার আধার আমি ঘেরে চারিদিগ । 

০সইব্দপ পুণ্যকম্ম ফল অবসানে ; 

নানা অকুশল ডাকে আপন জীবনে । 

চিত্ত বিমলতা! ক্রমে সমলে ডূবাক্স 3 

ক্রমে অধোগতি চোখে দেখিবারে পায়। 

সদ্ভাবে অভাব ভাবে, স্থে ভাবেহুখ ঃ 

ভাবে সেকি হ'তে যেন হয়েছে বিমুখ । 

কি যেন পুরে ছিল, হাবায়েছে এবে ঃ 

মধুময় মনে হন গত পুর্ব সবে। 

কম্মবাদী জীবগণ করমের দাস, 

করমের ক্রীড়াভুমি-করম আবাস। 



নাগ-লীলা । 

কুশল দেবতা আর রক্ষঃ অকুশল ; 

জীব কন্মভূমে দোহে খেলে অবিরল। 

কুশল দেবতা সদ স্ুথ শাস্তি লয়ে, 

মনোহর দেহ ক্ষেত্র রাখে সাজাইয়ে। 

খেলায় তাহার কভু পরাঁজক্স হ'লে; 
হখ দৈন্্য সহ আসে রক্ষঃ অকুশলে । 

ছিন্ন ভিন্ন করি ফেলে সাজানে বাগান; 

শাশ্কি ক্ষেত্র কর্মক্ষেত্রে অশান্তি প্রস়্াণ। 

ভাবাভাব স্থখছুথ বিভীষিকাময়, 

বাতিব্যস্ত করিতোলে জীবের হজদয়। 

তখন নয়ন পথে মনোহর বেশে; 

ভব্রাশি সমুদদত হর অবশেষে । 

মরনের কালে কিবা পতনের কালে; 

জীবের বিক্ুত চিন্ত হয় তাই বলে। 

সুখের আশার মাতে ছখেতে পরাণ ; 

স্থধাভ্রমে বিষপানে করে সে প্রয়াণ ! 

ব্রাঙ্গণের সেই দশা হইল এক্ষণে ১ 

গৃহ-ব্রাহ্গণীর কথা পড়ে গেল মনে । 

ঘতই পুণের ভাস হইতে চলিল ; 

ততই জলয় জ্বালা বাড়িমা! উঠিল । 

বৎসরেক বঞ্চি সুখে পাতাল ভুবনে ; 

বৎসরান্তে এইভাব উপজজিল মনে । 

ক্ষণে ক্ষণে মনে উঠে ব্রাঙ্গণীর কথা ; 

মধুময় ভালবাসা প্রেমের বারতা । 



তৃতীর সর্গ। 7 ১৮৩, 

ততোধিক ব্যাধবৃত্তি যমুনার বন । 

ধৈরষ ধরিতে আর নারিল ব্রাহ্মণ । 

নাগলোক লোকাক্তর নরকের প্রাক, 

প্রাসাদ প্রকোই যেন বন্দীগৃহ স্তাকস। 

অলঙ্কৃত নাগকন্তা ষত সুহাসিনী ; 

তখন প্রতীরমান যেন বা বক্ষিনী। 

স্ধাসম ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহা-পেয় আছি, 

_গরল বলিয্পা বোধ হয় ততবধি। 

পাপিষ্ পাপাদ্ধি আশা তাজিতে নারিক্গ!, 

বলিল পুজ্রের প্রত ডাদ্বগ্র হইয়া! ! 

“ওহে তাত লসোমদত্ত [সিজ্ঞাসি এখন, 

দেশে যাইবারে তব হয়েছে কি মন? 

মাতা ভাঁগনীর কথ! পড়েছে কি মনে ? 
বৎসর হহুল গত পাতাল ভুবনে 1” 

“সামদত্ত বলে পিতা [জজ্ঞালিছ কেন; 

হয়েছে কি তব মনে ভাবোদয় হেন? 

পুত্র প্রাতি বলে ব্যাধ হয়ে বিষাদিত ; 

সত্যই হয়েছি আম অত্যন্ত চিস্তিত। 

বনছর্দিন হ'ল গত নাজানি কাহার 

তব মাত ভগিনীর শুভ সমাচার । 

মুগন্পা করিতে আসি যমুনার বনে; 

না বলিস আ'সয়্াছি হেথাস্ম ছজনে। 

নাহি জানে আমাদের পাঙখল নিবাস । 

“না জানি অন্তরে কত হয়েছে হতাশ । 



১৮৪ নাগ-লীলা | 

ব্যাস্ত সিংহ হিংল্র জন্ত খেয়েছে মোদেলে 3 

উভাও তাহার মনে করিবানে পারে। 

অথব। মুগন্পা! ভিন্ন যা'দের দিনেক ; 

চলেনা, কেমনে তা বঞ্চে বৎসন্েক । 

অতএব সেকারণে অন্থর আমার, 

হইয়াছে ব্যতিব্যস্ত কি বলিব আর) 

দেশে বাব ছইজন করির1 তন ; 

উহাই হয়েছে মম অন্তরে এখন । 

সনি ত্রাহ্ছণের কথ! সোমদব হাসে; 

বিষাদের ছবিপ্রাক্প বিষাদেতে ভাসে । 

সুখের লাগিয়া পিতা গৃহ পরিহরি, 

পাতালে আসিয়া দোহে অবস্থান করি । 

নাহি জানি ছুথ দৈন্য কিছু নিরানন্দ ঃ 

দিবানিশি ভূঞ্সিতেছি পরম আনন্দ । 

তবে কেন তব মন কাতর এমন ; 

অপার্থিব স্ুথ ভোগে হ'লে বিল্মরণ । 

হাতে পেয়ে ছাড়ে কেবা আকাশের চাদ ; 

বাইবন। দেশে পিতা সাধিওন। বাধ । 

পুত্রের বচন শুনি নিষাদ ছুখিত। 

মনেভাবে ছল একি হিতে 'বপরীত 1 

কিআশ্চধ্য ! আজ্ঞাবহ পত্রের হৃদয় 

পাতালে আসিয়। হ'ল অবাধ্য নিদয়। 

সোমঘত্ত ! কি কঠিন হৃদয় তোমার ; 

স্থখে পড়ে ভূলিলে কি মায়ে আপনার । ৎ 



তৃতীয় লর্গ। ১৮৩৫ 

_ €গশে গেলে তব বার্তা দিজ্ঞাপিলে আরম ; 
কহিব কেমনে ইহা পাতালেতে ভূমি ॥ 

ইচ্ছ' হয় পুনসার আসিও এখানে? 
সম্প্রতি ব্বাখিতে মোরে চল যম সনে 

যদি তুমি না ঘাইবে আমার সছিতণ্ত 
নারিব ঘাইতে আছি গৃহে কদাচিৎ। 

না জানি কেমনে হৃদি পাষাণে গড়িলে ; 

পিতার অবাধ্য পুত্র কখন হইলে। 

জানি তুমি পিতৃভক্ত সাধু সদ্দাচার-_ 
পিতৃ মনে কঈ দাও একি ব্যবস্থার । 

এস বাছ! মমলনে গৃহে এই বেলা; 

পরাণ হয়েছে মম বড়ই ভতল।। 

পিতা হেতু সে সঙ্কল্প কর পরিহার; 

পিতৃ হত্যা পাপ নহে লাগিবে তোমার । 

অত এব এ মিনতি রাখ যাছমশি ; 

গৃহে চল দেখিবারে তোমার ননী । 

দিন দিন ক্রমে দিন যাইতে লাগিল; 

ব্রাহ্মণ বাতুল প্রাক হইয়! উঠিল। 

পিতার ঈদৃশ দশা তখন নেহারি 
পীড়াপীড়ি নৈমিত্তিক এড়াইতে নারি । 

ক্ষুগ্জ মনে সোমদত্ত পিতাকে তপন ; 
ঘনিচ্ছার সঙ্গে করে সম্মতি জ্ঞাপন ॥ 

এতদিনে পুত্র মত পাইয়। নিষাদ ; 
সতী হ'ল বটে কিন্ত গেলন। বিষাদ । 



১৮৬ নাগ-লীলা 

ভা্ব,ব্যাধ এই গেল প্রথম বন্ধন ; 

আছে কিন্তু ভর়স্কপ্ন দ্বিতীয় বন্ধন। 
তাহাই প্লঠিন আত হতেও পাষাণ ) 

তাহা হ'তে মুক্ত হই তবে বাচে প্রাণ। 

আনিকাছে ভূরিদত্ত পাতাল ভিতর) 

প্রদানিল স্থখশাস্তি এর্যা বিস্তর | 

বদি ব সে অনুমতি নাহি দেয় যেতে; 

তবেত বিষম ঠেক1 ঠেকাইল তাতে । 

পথ নাহি জানি মোর যাব কি প্রকারে; 

বিশেষতঃ নাগপুর হ'তে মত্ত্যপুরে । 

জানিলেও বিনাদেশে নারিব যাইতে ; 

পড়িলে নাগেছ্ কোপে রক্ষা নাট তাতে । 

বলিলেও মনোভাব করিয়। প্রকাশ ; 

যে'তে দিবে বলি মনে ন! হয় বিশ্বাস । 

আাটিব উপায় এক দেখি এই মৃত; 

তোষামোদে পাশমুক্ত পারি কিন। হ'তে । 

বো'ধনৰ আমিলেন যবে নিজ গৃছে ; 

একদা নিষাদ ধূর্ত কাছে গিয়া! কছে। 

“মহারাজ ভূরিদত্ত কর অবধান; 

বহুদিনে নিবেদন আছে তব স্থান। 

অন্চিত দোষ কিন্তু না লইও মনে, 

ক্ষমিও অযোগ্য বাকা ক্রীতদাস জ্ঞানে । 

রাজা সুখৈশ্বধধ্য ধন সর্ব তাজিয়) 
উপোসথ রক্ষা তুমি কর বনে গি্1। 



তৃতীয় সর্গ । ১৮৭. 

মোদের কারণে হুথ করিছ সম্বল; 
পর্ুকঞ্টে-_-পরধনে ;--বল কিবা ফল? 

মোদেরে প্রদানি হুখ, ছথ তলে সার; 

মোদের কি উপোসথে নাই অধিকায্ 1” 

ইভা শুনি নোধিসন্ব চিস্তিলা অস্থরে ; 

পুর্ববস্থতি জাগে বুঝি ব্যাধের অস্তরে । 

সম্ভবতঃ গুপ্ত ভাব ভাসিয়। উঠিল; 

নছে এতদিনে কেন এ কথা বলিল । 

হতেও জীবের তাজ্য স্বভাব কখন 5 

[কন্ধ সে অত্যজ্য চির স্বভাবের ধন । 

সভিলেও স্বর্গ স্থথখ বিষ ফল ফলে; 

বদি স্বভাবের তাহ হক্স প্রতিকুলে । 

ব্রাহ্মণের হ'ল বুঝি কম্ম অবসান; 

উদ্বিপ্র পাপের পথে করিতে প্রয়াণ । 

ভাবিক্া? বল্রিল। ব্যাধে কেন হে ব্রাঙ্গণ ; 

দেশে ষেতে হয়েছেক ব্যাকুলিত মন * 

ঈঙ্গিতে হইল ব্যক্ত মনের বেদন 

নকলে আসল ভাব হ'ল প্র কটন । 

আকারে প্রকারে যদি মনোভাব পাক্ ; 

ততোধিক আননোর কি আছে বরার় ॥ 

অবাক্ত মনের কথ! বোধিসত্ব মুখে ; 

শুনি! ব্রাঙ্গণ হ'ল আটখান! সুথে। 

যদি বা মনের ভাব জানিল আমার; 

ন হইবে কাধ্যসিদ্ধি কেন তবে আর ? 



১৮৮ নাগ-লীলা । 

করিব তাহার কিছু মাহাজ্স্য বর্ণন ; 

তাহাতেও আর যদি গলে যার মন। 

এ ভাবিয়! ধুপ্ত বিপ্রস্ততি আরস্তিল ; 

ধূর্তের ধূর্তত1 ভবে যাতে প্রকাশিল। 

ক 

রা শোভা। 
৪ 
পা 

সম কোন অপরূপ : ওছে ভুরিদভ্ড ভুপ 

তোমার এ বিচিত্র ভুবন। 

মুকুত। রজত ন্যর্ণ কণিকায় সমাকীর্ণ 

সমতল রূপে অতুলন । 

বিচিজ্র বরণে কত পতঙ্গাদ শত শত 

হরিদ্রাভ তৃণের উপর ; 

উড়ে বসে ঘন ঘন জুড়ায় নয়ন মন; 

হেরিতে কেমন মতনাহর । 

কিবা শোভা ম:.নালোভা ন্রম্য নিকুপ্র শোভা; 

বন উপবনে হাসে পুরী) 

কুঞজে কুর্জে চৈতাক ত নানারছ্ে সৃরঞিত 

করিতেছে বিস্তার মাধুরী । 

কেতকী মাধবী সেবী বন. মাতা বন দেবী; 

পাইয়াছে পরম পিরীতি ; 

পুম্পোগ্ভানে পুস্পোদ্যানে দোলাইয়! সমীরণে। 

লোটাকে চরণে করে নতি। 



তৃতীয় স্গ। 

শোঁভিছে সরসী কত স্বচ্ছ নীল বারিপুত 
বিকশিত শত শতঙগ্গল) 

চিত্রি যেমন আক! বিচিত্র বরণে পাখা 
শোভে বন্ত হংস হংসী দল। 

কোথাও ব নির্ঝরিণী কল কল নিনাদিনী 
করিতেছে সুধা বরিষণ; 

ইচ্ছাহয় কভৃমনে এজীবন সেজীবনে 

ফিনিময় করি চিরস্তন। 
অন্ন্তস্ত স্থশোভিত __ শীলকাস্ত বিনিশ্ষ্ি ৩ 

ভূরিদত্ত তোমার প্রাসাদ; 
এইরূপ শত শত সৌধ বিহারিণী কত 

রূপবতী সেবে তব পদ । 
নাই দৈম্ত নাহি ছুধ নাই পরিতাপ শোক 

নৈরাশ্থেরে অসহা বেদন ; 

নাই বিপদের ছার! বিষাদে ঢাকেন কার! 
অভাবের নাহিক রোদন। 

অপার্থিব স্থখ বত ভূঞ্জিতেছ অবিরত ; 
স্থথের নাহিক অবশেষ 

উপোসথ করশ্মগুণে প্রমোদিত এবিমানে 
হখতব হইয়াছে শেষ। 

ইন্দ্রের অমরাপুরী তুচ্ছ দনে তব পুৰী 
কিবা সেই বৈজয়স্ত ধাম ; 

নাহি ইচ্ছ তুমি তাহা লভিয়! পাতালে যাহ! 
হইয়াছ পুর্ণ মনস্কাম। 

১৮৯৮ 



' সু এ কিছ নিত ০ 

এ পা এ হা 

১9১ উি.।... নাগ-লীলা ৷ 

এই ধন এই জন এই রাজ্য পরিজন 

এই শান্তি এই সুখ যেবা; 

অনায়াসে এই ভৰে লিয়া ইন্দ্রত্ব লাভে 

বলপুন বাঞ্চ। করে.কেবা ? 

তোমার জনম ধন্য ত্রিভৃবনে তুমি ধন্য 

বরেণ্য সবার দেবনর; 

তুমিবড় পৃণ্যবান তোম! হেন ভাগ্যবান 

নাসম্ভবে ত্রিলোক ভিতর । 

রূপসী অপঞজর। জিনি সরদেন্দু নিভাননী 

ুহাসিণী সুভাধষিণী সনে; 

যেই সুখ বিধুমুখে ভূর্জতেছ মনসুখে 

কোথাতার তুলনা ভুবনে । 

শুনিয়া ব্রঙ্ষণ বাণী বোধিসন্ব নাগমণি 

কহিলেন বিষাদে তখন ; 

“না বলিও হেন কথা ওহে বিপ্র শুধু বৃথা 

অযৌন্তিক তোমার বচন । 

স্বর্গ সনে মম ঠাই তুলন1 করিতে নাই 

অসম্ভব ইন্দ্রের নগর; 

শান্তির ত্রিদিব কোথা ভুতল পাতাল কোথা 

ভেবেদেখ অনেক অন্তর | 

ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব সনে তুলনায় মম সনে; 

মেরুসনে সর্ষপের প্রায় ॥ 

 কিছার তাহার কাছে স্থ যশ কিবা আছে 

তুচ্ছ আমি তার তুলনায় । 



তৃতীয় সর্গ 

গিম্বাছিনু হুরপুরে : ধরম দেশন! তরে 
হেরিয়াছি তাদের সম্পদ্; 

সে অবধিঃবন্ুধায় ল্বর্গলাভ কামনায় 

রক্ষা করিতেছি উপোসথ । 

খদ্ধবান ল্যেতিম্মান অদ্বিতীয় পুণ্যবান 

পারচর্য্যাকারীর ও সনে; 

যোলাংশের এক অংশ তুলনাক্স অংশাংশ 

না হইবে আমার জীবনে । 

কল্পনাও: কদাচিং করা ইহা অন্ুচিত 

স্থথ ভোগীদেবদের সঙ্গ 

তূলনাত অসম্ভব ভুলা দেবেরা সৰ 

অবস্তব্য কথার প্রসঙ্গে । 

রাজ্য স্ুথ পরিহরি স্পা সেই মন্ত্য পুরী 

উপোসথ করি অধিষ্টান; 

অচঞ্চল ভাবে আমি বলীকে যাঁপিয়! বামী 

লভিবারে বৈজয়ন্ত ধাম। 

কিকব দেবের স্থথ প্রীতিহৃদি প্রীতিমুখ 

প্রীতির প্রতিমা খানি যেন; 

শুধু শাস্তি কোলাহল অশাশ্ঠথির হলাহল 

নাহি সেথা মনে লয় ছেন 1” 

বদ্ধান্থুর এই বাণী নিষাদ সাগ্রহে শুনি 

মনে মনে আনন্দিত অতি) 

ভাবিল আপন পথ নিফণ্টক, মনোরথ 

পূর্ণ হ'ল পাইব মুকতি। 

১০৯৯, 



নর 

১৯২ ... নাগ্লীলা। 

সাধিতে আপন কাজ সম্যতার দিসে ব্যাজ 

ধূর্ত ব্যাধি ধরিল ছলন ; 

বিড়াল তপস্বী হবে মাছ মাংস ন। খাইবে 

উপোসথ করিবে পালন । 

পাতিল ধূর্ততা ফ।দ নিষাদ ব্রাঙ্গীণ; 

মিথ্যা বাক্যে সত্য ধন্মে দিয়া! বিসঙ্জন ৷ 

ভূরিদত্ত মহারাজ ! করি নিবেদন ; 

আমারও উপোসথে হয়েছে মনন । 

শুনিয়। তোমার মুখে শ্বরগ-কাহিনী 

নরসুথে ইচ্ছ। নাই আনার এখনি । 

অনুমতি কর যদি গিয়া নিজ দেশে 

উপোসথ রক্ষ। করি পরন হরিষে। 

মৃগয়ার্থে সপুত্তক পশিয়। কাননে ; 
কেহ নাহি জানে মোরা এসেছি এখানে 

গৃহ ছাড়ি আপিক়াছি গত বছদিন; 

জ্ঞাতি মিত্র পত্বী পুত্র বিষাদে মলিন। 

আজ্ঞ। পেলে তাহাদের সহ দরশনে ; 

স্বজাতি-সহত শীল পালিৰ ভূবনে।” 

শুনিল ব্যাধের বাক্য বোধিপত্ব কছেঃ 

“বাঞ্চ। হ'লে যেতে পার আপনার গৃহে 

ৰাধ! নাহি দিব তা'তে না করি নিষেধ, 

কিন্ত করিতেছ তুমি সখ প্রতিষেধ 



১৩) 

আমার এ'নাধলোকে কগ্রছ যেই হ্ুখে 
পাবে না এমন সুখ কভু নরলোকে | 

ভূজিয়াও এতাদৃপ সুখ নিরবাধ ; 
হেথা বাসে অনিচ্ছুক হতে থাক বদি । 
প্বচ্ছন্দে যাইতে পার ন' করিব মানা ; 

ইচ্ছার বিরুদ্ধে তব অশান্তি দেবশ। । 

করমের উদ্বর্গত ছিল যত দিন। 

ভূঞ্জিয়াছ সুছল্লভি সুখ তত দিন। 

পূর্ববকৃত শুভাগুভ নান্সে জীবগণে ; 

ক্দাচিত অতিক্রম করিতে জীঝনে 1” 

এ বলিস্বা বোধিসত্ব ভাগার হইতে ॥ 

অত্যাশ্র্যা মপিবও আনিলা ত্বযিতে । 

ষড়জ্যো'তঃ বিম্ডিত দুল্লভ রতন; 

হাতে লয্কে ব্রাঙ্গণেরে বলিল। তখন। 

“ওহে বিপ্র একান্তই যাবে যদি দেশে; 

শেষ কথ। এই মম শুন অবশেষে । 

আসিয়াছ বহুদিন পাতাল ভিতর; 

ভূঞ্জয়াছ কাম সুখ বি বধ বিস্তর । 

জ্ঞাতি মিত্র দরশনে গিয়া নিজ দেশে 3 

না কহিবে এই বার্তী তাদের সকাশে। 

উপোপথ কবি আমি যমুনার তীরে ; 

না বল্লিবে বল কভু ইনাও কাহারে। 

তাহা! হ'লে এই মশি করহু গ্রহ $ 

সব মন বাঞ্চ। তব হইবে পৃরণ। 



১৯৪  নাগ-লীলা 

যাঁহ1 চাবে তাহা পাবে মণির সদন; 

সর্বব বাঞ্চ। সিদ্ধিকাী অমুল্য রতন 1 

ন1 থাকিবে রোগ.ক্রেশ ইহার প্রভাবে; 

ন্রস্তর সুখে রবে ছথ দূরে যাবে ।” 

কথ। শুনে ধূর্ত ব্যাধ সাধু হয়ে গেল; 

অন্তর দঠিছে সুখে লাজ প্রকাশিল। 

স্বর্ণ মণ্ত্য রসাতল গেল যমালয়ে ; 

কতই সাধুত! যেন জাগিল হৃদয়ে ! 

“কি করিব ভরিদভ্ত নিয়া তব মণি ; 

তা'তে প্রয়োজন মম নাহি নাগমণি ! 

ভুজিয়াছি স্থুখ দুখ অশেষ প্রকার; 

সংসারের ভাল মন্দ বুঝেছি এ বার। 

বৃদ্ধ হইয়াছি আমি বিগত যৌবন ; 

মিথ্যা কাম থে আর নাহি মজে মন। 

সংসারের প্রলোভনে ডুবিবনা আর ; 

করিয়াছি ব্রহ্মচর্ধ্য সঙ্কলল এবার। 

কাম স্থখে প্রলোভিত না করে আমায়; 

আশীর্বাদ কর হই ন্খী তপস্যাক়্। 

বোধিসত্ব।বুঝিলেন ব্রাহ্মণের মতি , 

তথাপিও মেহভাবে বলে তার প্রতি । 

“ওহে বিপ্র সাধু বাগ ₹উক পুরণ ; 

সাধু কাধ্যে সাধু হও সুখী চির্স্তন। 
শ্রেষ্ট ব্রত ব্রহ্মচর্ধ্য কর উদ্যাপন ; 

শ্রেই পথে চল ভুলি মিছার ছলন | 



ভূতীয় সর্গ। '৯ল? 

কিন্তু বলি তবু বদি কতু পুনরায় , 

ভুলে থাক সংসারের অলীক মায়ায় । 

সজ্মধন ব্রন্গচর্য্য করি পরিহার ) 

কাম স্থখ তোগে ইচ্ছা কর পুনর্বার । 

তা হ'লে আলিও তুমি আমার সদন, 

প্রদ্ধানিব মূল্যবান বিবিধ রতন 1” 

তথাস্ত বলিয়। ব্যাধ বাক্যে দিল সান্ন ; 

“বাসনা জন্মিলে পুন আদিব হেথায় । 

অ'ধকন্ত কুশশই মম অভিপ্রেত; 

অকুপল কামঙ্গথ লাগে বিষবৎ।”” 

পাতালের স্থখ শাস্তি, অমূল্য রতনে : 

সম্প্রতি রুচির নাশ হেরিয়া ব্রা্গণে ; 

একাস্তই দেশে যাবে আঁভলাষ দে'থ 

চারিজন লাগপ্রতি আদেশিল! ডাকি । 

“দুতগণ সপুত্রক ব্রা্মণেরে লয়ে, 

নরলোক কাশীরাজ্যে আস্হ রাখিয়ে |” 

আজ্ঞা! পেকে নাগচারি তাহাই করিল, 

সপুত্র ত্রাহ্ধণ ব্যাধে লইয়া! চলিল। 

যমুন। উত্তীর্ণ হয়ে হোর নরলোক 7 

নাগগণ রাখি দেখা গেল নাগলোক। 

এই ভাব ব)ক্ত হেতু বুদ্ধ ভগবান ১ 

জেতবনে কহিলেন পরিষদ স্থান । 

“এ বশিক্পা বোধিসত্ব চারি নাগদুতে, 
আদেশিল। ব্রাহ্গণেরে শীত্র লয়ে যেতে ।" 



১৯৪ নাগ-জীলা ৷ 

ব্রাহ্মণীর স্বামী পুজা । 

অতুল পাভাল শোভা রতন খচিত, 

নয়ন না পালটিতে হ'ল অন্তহিত । 

নাগ স্থথ চিরতরে অবসান হ'ল, 

নিমিষে মনুষ্য লোকে আসি উত্তরিল । 

বারানসী অবিদূরে রাখিক্সা ছুজণন ; 
নাগচারি পাতালেতে গেল সেই ক্ষণে । 

যে বনে করিত পুর্বে মৃগন্ ব্রাহ্মণ ; 

হঠাৎ দেখিল ব্যাধ এই সেই বন। 

নাগলোকে নাগ স্থথে বংসরেক গহে ; 

হহুদিনে পুনরায় অ।সিল ০স পথে । 

আনন্দিত হুণ্ল ব্যাধ পুর্ব কম্ম স্মপি, 

পাপতৃষ্ঞ। বলবতী পুকব্ব দৃশ্য হেরি। 

পুত্রে সম্বোধিক্সা ব্যাধ বলে অতপর ; 

এই সেই বারানসী বন মনোহর । 

স্মরণ কি আছে তাত সেই শুহদিন 

বিজন বিপিন কর্তা ছিলাম বেদিন | 

যেখানে বৎসর পুর্বে মুগক্া। কারণে; 

পিতা পুত্রে প্রীত মনে ঘুরিরাছি দিনে । 

এবারও হেথা আলি মৃগসা ক্রি, 

নিত্য নিত্য পণ্ড বপে জীবন বাপিব। 

কি অভাব ততদন এবন থাকিতে, 

যতদিন রবে তাত ধনুশর হাতে । 



তৃতীয় লর্গ ৷ ১৯৭ 

যথেচ্ছা ভ্রমব আুথে স্বাধীন জীবনে ; 

পরাধীন স্বর্ণবাঁস শ্রেন্ন কোন গুণে 2 

না ভাবিও ছ্খ বাছ।' নাগ স্গথ তকে ; 

শত স্ুথ তাহ! হ'তে এ হেন কাক্তানে 15 

ইহ! বলি বন ভূমি ভ্রমি কিছুক্ষণ , 

মার্গ পেয়ে কাশা মুখে চলিল ছুজন । 
চলিতে চলিতে পপে গিয়া কিছু দূরে, 

উপনীত হ'ল এক পুকৃরের তীরে । 

পথশ্রমে ক্লাস্তদেহে বিশ্রাম কারণ ! 

স্শীতল তরুছায়্ে বসিল হজন। 

ধবল স্ষটকবত স্বচ্ছবারি হেরে; 

সান হেতু সোমদন্ত বলিল পিতারে । 

শ্বেদ সিক্ত কলেবরে চলি দীর্ঘ পথে, 

বড়ই দুর্বল পিত না পরি চলিতে । 

মান করি স্বচ্ছ জলে স্শীতল তবে, 

পশ্চাতে চলিম্া' যাব আপন আলকে | 

পিতা পুত্রে এইরূপে করি আলাপন , 

আভরুণ অলঙ্কার করে উন্মোচন । 

রাজ পরিচ্ছেদ ছিল অঙ্গের ভূষণ 3 

নানাচিত্রে বিচিক্মিত অমুল্য রতন । 

যাহ! পরি রাজ স্ুথ পাভাক্, ভুঞ্জিল; 

উত্তরীয় দিয়া তাহ। গাঁটুরী করিল। 

নাগপতি-পরিচ্ছেদ পাখি তরুতলে ; 

ন্নানার্থে নামিল ছ্বোছে পুকুরের জলে। 



১৯৮ লাপ-লীলা । 

কায় মনোবাকোে জীব বাঞ্। করে যাহা». 

বাহ অনুষাক্মী ফল ফলে তার তাহ1। 

কল্পতরু সম্প্রান্প জীব চিত্ত চয়; 

যাহা চায় তাহ। পায় নাহিক সংশয় । 

নিশ্চিতই সতে সত, অসতে অসত; 

উদ্দ অধঃগতি তাই ভূঞ্জে জীব যত। 

নিন্পাক করি কোথা ছন্ধ পার থেতে ; 

কৃতকার্য ফলাফল হনেই তুর্জিতে। 

পশেকি মিহির কর জলধি অতলে : 

স্থান ছেড়ে ইন্দু কতু আসে কি ভূতলে? 

বমালয্স হয় কিহে ধান্মিক আগার, 

নারকীর ন্বর্ণপাভে কোন অধিকার ? 

স্নান করে অন্ত মনে দোহে নামি জলে ; 

নাগবাস নাগলোকে গেল হেনকালে। 

ব্যাধ যোগ্য নহে তাই চলে গিয়ে বস্ত্র; 

বিনিময়ে উপজিল পুর্ব অন্তর শন্ত্র। 

অসভ্ভের সংসর্শতে সত ও অলত ; 

নিশ্থ সংসর্গতে বথ। আমর তিক্তজাত । 

স্নান করি উঠি দোহে পুকুরের পাড়ে ; 

খুজিরা নাপাক বস্ক গেল কোঁথাকারে। 

যেখানে বাখিয়াছিল সেখানে এখন ; 

দেখিল গড়িয়া আছে শর শরাসন । 

বিস্রজে বিমুড় প্রায় নিরথি হুজন; 

একি অকল্মাৎ পুন হ'ল সংঘটন। 



তৃত্তীয় সর্গ । 

পরিধানে সিক্ত বন্ত্র বাছিল দোহার ; 

দেখিতে দেখিতে হ'ল গেরুয়া! আকার। 

অসম্ভব অত্যাশ্চর্যা এই কিব! হল ৪ 

সোমদত্ত ভাবি মনে, কাদিয়। উঠিল । 

“বুঝি পিতঃ অমঙ্গল চিত ইহ! হেরি; 

পরিধেয় নহে কেন যাবে পরিহরি । 

অশুভ লক্ষণ আখ দেখিতেছি ইথে ; 

ধনু অস্ত্র নহে কেন আসে নিজ হ'তে । 

যেমন সঙ্কলল তব হরেছে তেমম ; 

মন্বাঞ্জ। পিতা তব হইল পুরণ। 

এতদিনে পুন ভায় বিনাশের পথে; 

কেন আদিলাম আম সর্বনাশ হ'তে । 

প্রীত মনে সুথ ভোগে না রহি সেথায়; 

কেন বা মরিতে আমি আসিনু হেথায় ! 

গায় পিত ! চি করিলে বুঝিতে পারিু 

ভোমাতরে চিরতরে বিনাশ পাইনু |” 

এ বলিয়া সোমদ্ত্ত কাদিতে লাগল 

কিছুক্ষণ নিষাদও বিষাদ ভাবিল। 

কতক্ষণ থাকে ঢিলা শুন্যে নিক্ষেপিলে ; 

তিশ্।কে জলের রেখা !মশে পুনঃ জলে । 

নিষাদের সে বিষাদ চপলার মত; 

তেমনি হৃদয় হ'তে হল অস্তহিত। 

পুত্রকে সাস্বন। বাকোো বুঝা বিস্তর 

“কেদনা কেদন। খাছ চল যাহ ঘর। 

১৯ 



ন্ট ভীত নাগ-জীলা । 

কিব? ভয় নাপদ্থাস লাগাবাসে গেল 3 

মোদের আছে বা ভাতে কিবা অসঙ্গল 

যতদিন লাগলোকে ছিলবম ছুজন ; 

গিঝাছিল ভতদদিন কোথাও বসন ৯ 

পাশভাল ছাভ়িক্সা মোবা আসি নরলোকে 

তাই বলি নাগব্ণস গেল নাগলোকে । 

অধিকস্ত দেখ তাত কি সৌভাগ্যোদয় ; 

বিনাশ্রমে ধনু অস্ত্র হইল উদয় । 

খুজিতৈে হলনা তাহা আন্লাস করিস; 

নাগ বুঝি রেখে গেল সদ ভইন্স! | 

আপনিই পরিধেয় উপযোগী হ'ল ; 
ই ত্যধিক সৌভাগোর কিবা আছে বল। 

অমঙ্গল চিহ্র ইহা নহে কদাচন) 

উচষ্ভাতে কি হতে পারে বিপদ কখন : 

উঠ বৎস কাদিওন। ক্ষোভ ভ্যাগ মনে; 

০নলা যাস চল তব ম্রতু সম্ভাষণে 1” 

ইত্যাদি প্রবোপ নাক্যে বুঝায়ে বিস্তর 

প্রত লক্ষে যাকস ব্যাধ আপনার ঘব। 

কিছুক্ষণে নিজগ্রামে গিস্বা উত্তরিল ; 

পতি পুত্র আগমন ক্রাঙ্গণী শুনিল। 

বৎসরেক দেখ! নাই পদ্ডি পুত্র সুখ ; 
নিরস্ুর দিলাঞ্টিশি মনে বড় ভখ। 

ভঠাৎ ভাদের দেখ] পেয়ে নন্দিত 3 

বহিল আনন্দ আোভ আন্বণীর প্রাণে । 



স্তীক লর্গ হ*১ 

মত গাঁয়ে জলমোতে পল্লীক্ব যেন, 

ব্রাহ্মণীর হৃদস্মও হইল তেমন | 

আহলাদে অধীর ছয়ে পতি পুর্র দোতে ; 

গু বাড়াইস্সা নিল আপনার গৃভে । 

পথ শ্রমে ক্রাস্ত হেরি, ক্ষুধা পিপাসাক্স ॥ 

রন! হেতু বান্রা ঘরে গেল ক্ষিপ্রকাক্গ । 

স্মরণীষ্ বার্তী সব জিজ্ঞাসিবে পরে ; 

ক্ষুপায় কাতর কার বাক্য দ'ইস্বত্ে । 

ষথা শীন্ত্র আভারীয় প্রস্তত হুইল; 

পিতা পুত্র প্রীচ মন আহারে বসিল । 

থেকে আচমন মাতে নিষাপ ব্রাক্মণ ; 

বিশ্রামার্থে ক্রাত্ত দেহে করিল শন । 

নিড্র। গেল স্ুথে ব্যাধ নিশ্চিন্ত হইয়ে ; 

মাতা পুর্ন কথা কহে আনন্দ হৃদয়ে । 

“ গ্রতদিন কোপ! ছিলে জিজ্ঞাঁসে জননী; 

বৎসর হইল গত কত যাছুমণ। 

পিত' পুত্র মবগক্সার্থে প্রবেশিকা বলে ; 

না বলিস গিয়া ছলা কোথা হ'জনে। 

লোক পাঠাইয়] আমি বন উপবন 3 

তন তন্ন করায়েছি তোদের কারণ । 

খুজিয়া নগর গ্রাম না পাই সন্ধান ; 
রোগপনে দিবস ষামী করি আঅবস্থান। 

কহ কহ যাহুমশি কতত্বর1 শুনি ; 

বন্ছদিলে হেকিতৰ চাদ দুখ খা” 



হজ ২. নাগ-লীলা 

“সোমদত্ত বলে মাতা কি কব সে কথা ; 

মোদের সে বিবরণ অপুর্ব বারতা । 

ইচ্ছ' যদি হয়ে থাকে শুনিতে জননী 

মন্মদিয়। শুনতবে বলি সে কাহিনী |» 
এবলিয়! গৃহত্যাগ হ'তে বদ্যাবধি; 
আদ্যোপাস্ত মাতৃপদে বলে যথাবিধি । 

যাভোগিল জীবনেতে শুভাশুভ ফল, 

একে একে বিস্তারিয়া বলিল সকল ।॥ 

"ভূত্রিদভ্ত কথ! মাগো কি কহিব আর; 

তার সম গুণী নাহি ত্রিলোক মাঝার । 

“মাতাবলে জানিলাম ইতি বিবরণ ; 

ভূক্তিয্াছ বহুন্থথ পাতালে ছুজন । 

বুঝিলাম ভূরিদত্ত দয়ালু হ্বুজন ; 

আনিক্াছ কিবাধন কহ বাছাঁধন ?% 

“সোমদভ বলে মাত নাকরিও রোষ ; 

আনিনাই কোন রত ক্ষম এই দোষ। 

“গুনরায় বলে মাতা কেন যাছুমণি ? 

এতদিনে কিছুই কি তথায্স পাওনি । 

ঘমথবা কি ভূপিদত্ত দয়ার সাগর ; 

ধন রত্ু কিছু নাই দিল তোনাদের । 

“পুত্র বলে কন মাত জিজ্ঞাস ০সকথ! * 

য্দি তাহ বলি তব মনে পাবে বাথ। । 

মানবের সুলভ বিবিধ রতন ; 
কত আছে নাগলোকে কে করে গণন ॥ 
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নাম নাহি জানিতার সংখ্যা আছে কত ঃ 

এমনকি বানুকাও স্বর্ণ রঞ্জিত । 
আনিতে নিষেধ নাই মোদের কারণ ; 

স্বর্ণ রজত মণি কে করে বারণ। 

মহারাজ ভূরিদত্ত বলিল। পিতারে ৪ 

যতইচ্ছা ততধন লক্ষে যাও ঘরে। 

হবে দারিদ্র্য দুখ অভাব-পীড়ন » 
শাস্তিস্থথে চিরদিন যাঁপিবে জীবন । 

পিতার অন্তর কিন্তু না জানি কেমন; 

কোনই রতন তার না কৈল গ্রহণ । 

পতার অমত জানি কিকব জননী; 

ছখিত হইল “ভুরিদত্ত” নাগমণি । 
অবশেষে ক্ষুপ্নমনে ভাগাঁর হইতে ) 

'্সত্যাশ্চধ্য মণি এক আনিয়া ত্বরতে | 

প্রদদানি বলিল ইহা করহ গ্রহণ; 

সর্ব বাঞ্চ। সিন্ধকারী অমূল্য রতন । 

যাহ চাবে তাহ। পাবে ম'ণর সদন, 

হহার প্রভাবে হবে ছখ বিমোচন । 

বিদরে হৃদয় মরি এই ছুখে মাতা) 

এমন রতন তবু না লহল পিতা । 

“মাতা বলে কেন বাছা আনিল ন৷ মণি, 

কব বলে তৰ পিতা কহ দেখি শুনি । 

লোমদত্ত বলে মাতা কি বলিব আর ; 

ধন হেতু ভুরিদত্ত বুঝাকপ আবার । 



২০৪ নাগন্লীলা ? 

কেন ব্যাধ ধন নিতে ভাবিতেছ ছুখ, 
রতন পাইয়া কেবা যতনে বিমুখ 1 

প্রানাস্ত আফ়্াসে জীব সম্পদ্দের তরে ; 

দিব! 'নশি খাটে কত দেখ চরাচরে । 

বিনাশ্রমে ঘরে বসি পাইয়া সে ধন ১ 

তাহাতে উপেক্ষা তব হ'ল কফি কারণ । 

পিতা বলে ভূব্দিত্ত না ভাৰ অনাথা, 

ধননিতে পুন পুন বলিওনা বুথ] | 

সংসারের শখ শাস্তি ভগেছি খিশ্যে; 

এখন সে ইচ্ছামম হইস্সাছে শেষ । 

ব্রহ্মচর্ধা করিয়াছি সঙ্কপ্প জীবনে, 

সম্প্রতি সে সাধুব্রত পালিৰ নির্জনে । 
ধন রতু ভোগস্পৃচ নাহি মম আর , 

কি করিব ভূরিদত্ত রতনে তোমার 2 

ইত্যাপি বলিয়া পিতা আনে নাই মণি ; 

বলব ছোমার কাছে কি আর জননী; 

শুনিয়া ঈদৃশ বাকা সন্তানের মুখে, 
আরক্ত হইল চক্ষু বলে মন হখে। 

সত্যই কি প্রব্র্জত হইবে ত্রাঙ্গণ ; 

এত সাধু সদাচারী হইল কখন 
পুর কনা! কার হাতে সপে গিরাছিল; 

কেব৷ তাহাদের এই বৎসর পালিল। 

চুরি ক'রে পলাইয়ে গেল নাগলোকে ; 

পুত্র কন্য। সহ মোরে ফেলি মহাহখে। 
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এতনিতন আদি ৮৫৭ ধান্রিক্ষ সুজন ; 

কে! ভার পুত্র কনম্তা কবরে পালন । 

ভবগ্ণ পোষণ কেবা করিবে মোদেব ; 

আন। নাই কি আকেপ দেখ ৩ মিত্দের। 

ব্যাধ বুত্তি করি যার জীবন যাপন; 

বাহবা! রতনে তার কিন। গ্রায়োজন ? 

পোড়ামুখেো কথা গুনে মনে হাস ধরে; 

ধন না লইল! ছুট কেন এল ঘবে। 

খেতে নাহি জুটে অন্ন কি ঠট কথার; 

শোক কাছে ধরনে আর ভাশ সাধুতার । 

এ বলি ত্রান্দণী ক্রোধে মুষল লইয়া ॥ 

স্থপ্ত ব্রাহ্মণের পিঠে মারে আছাড় ॥ 

“ওহে হষ্ট ধনে যদি নাহি তোর আশ, 

গুছে কেন এপি তবে পাপগে সন্গযাস। 

তর্জন গঞ্জন আর মুষলের ঘায়ে ; 

তাড়াতাড়ি শধ্যাছাড়ি উঠে ব্যাধ শগ্নে। 

সত্রাসে ব্রাহ্মণ ধূর্ত হাপাতে লাশিল ; 
হঠাৎ সবের ঘুমে এই কব হুল । 

শ্বর্প মত্ত্য রসাতল হ'ল গগ্গোল ; 

সেদিন বুঝিল ব্যাধ পুর্থব্' যে গোল । 

অকম্মাৎ্ কৈ প্রমাদ বুকিতে নাগা ও 

ব্যন্তে ক্রান্মণীর পায়ে ধরে জড়াইয়া । 

“ক কর কি কর বাল দীখশখ্বাস ছাড়ে ; 
রাগ ত্যঙ্জ কব! দোষ বলহ্ কমাবে । 
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“মতিভ্রম হ”্ল নাকি প্পেক্সসি তোমার; 

ঘুমঘোরে মিছামিছি করিলে প্রহার । 

পত্রাঙ্গণী বলিল ক্রোধে ওরে হরাচার 

দিতেছি প্রকৃত শান্তি যেমন যাহার। 

মতিভ্রম নহে মম মতিভ্রম তোর : 

তাই ততোর'চোখে দিন রাত হল ঘোর। 

বৎসর মোদেরে ছাড়ি কোথ। গিক্লাছিলি; 

বল্দে:খ এতদিনে কি ধন আনিলি। 

পত্বী পুত্র আছে নাই জানিলি সংবাদ, 

শূন্য হস্তে ঘরে কেন আসবার সাধ । 

পনে নাহি প্রয়োজন লইবি সন্নাস 

দুর হয়ে পোড়ামুখেো বাগে বনবাস ।” 

এতাদৃশ ব্রাঙ্ধণীর ভৎ্সন। শুনিয়া ; 
কাতরে ব্রাহ্মণ কহে বিনম্র হইয়া। 

“মলোরম। দাও ক্ষমা অধীনে তোমার; 

করিবে কতই আর বল তিরস্কার ? 

অরণো থাকিতে পশু ধন্থুশর হাতে? 

ভব্রণ পোষণে কিবা চিস্তা কর তাতে । 

ধন আনি নাই দোষ ক্ষমহ আমারে 

স্গয্সা করিয়। আমি পালিব সবাবে । 

যেমনি অদৃষ্ট লিখা হইবে তেমনি ; 

ভৎ্নিলে ক্কিহবে আর কহ সুবদনি 1” 

ব্রাহ্মণের এতাদৃশ মিনতি দেখিয়া ॥ 

ব্রাঙ্মণী ক্ষমিল ভবে সদয় হইয্স1। 
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তদবধি প্রতিদিন জীবিক। কারণ ; 

পুত্র লয়ে মৃগয়ার্থে প্রবেশে কানন । 

“যার কন্দ্ম তারে সাজে" কথা মিথা। নয়; 

স্বর্প লাভে মিষাদের কিবা স্থখোদয় ? 

গরুড ও তাপস । 

হেন কালে ভক্তগণ শুন মন দিয়া? 

অপরূপ কথা এক যাইব কহিয়! | 

পক্ষী জাতি গরুড় যে কত শক্তি ধরে; 

এ স্ত্রে সংক্ষেপে কিছু জানাব সবারে। 

কল্পস্থারী মহাতরু স্ম্বলী নিবাসী ; 

ক্ষুধার গরুড় এক ঘুরে দশদ্দশি ৷ 

প্রকাণ্ড উদর তার প্রকাণ্ড শরীর ; 

কোথাও তেমন থাগ্য না পাইল বীর । 

ক্ষগ্রমনে বিশ্বময় ভ্রমিয়া হতাঁশে ; 

দক্ষিণ সাগর তীরে গেল অবশেষে 1 

পথশ্রমে অনশনে বসি সিন্ধুকুলে ; 

ভাবিতে লাগিল বীর থাগ্ভ কোথ। মিলে । 

গরুড়ের সর্প জাতি প্রধান আহার ; 

তাহা বিনা নাই মিঠে প্রবৃত্তি ক্ষুধার । 

ভাবিষ্। চিস্তয়! শেষে স্থির করে মন 3 

সর্প হেতু করিবে সে পাঁতালে গমন। 

উচ্চ গিরিখণ্ড প্রায় প্রকাণ্ড শরীরী ; 

তেমনে সমুদ্র গর্ভে পশিবে সে পুরী। 



নাধলীজলা 

ই্থাই গ্রধান হঞ্ চিন্তার 'গিষপ্প ; 

জলপথ পক্ষী দের স্থগষ ন! হয় | 

নাহি জানি কোন পথ পাতাবে বাইতে ; 

সুড়ঙ্গের কথ শুনি কবি কল্পন্বতত । 

পাতাল অবনীতলে এই' মাত্র জানি; 

কিন্তু যে কেমনে সেথা বায় নাহি জানি। 

যা হৌক প্রকৃত আমি বণিব তেমন 

ইঠি বৃত্ত গ্রন্থে ষখা আছে বিবরন । 

পুরানাদি বামায়ণেগে পড়ের কথ। ) 

শুনিয়াছ সাধুঙ্ধীণ অসীম ক্ষমতা? 

মনলব আ।টি এক সুপর্ণ সুবীর ; 

চেয়ে দেখে সিন্ধুপানে ভীষণ গভীর । 

তরঙ্গ পাহাড় তুল্য উঠে আর পড়ে ; 

নিরস্তুর শব যেন দেঘে ডাক ছাড়ে । 

কৃষ্ুণ্র্ণ জলরাশি দোঁখ ভীমক্ায়; 

সাহসে অপব্ু কেবা যাইতে সেথায় । 

ইতস্ততঃ কিছুগ্ষণ ভ্রমি সিন্ধুকুলে ; 

লাফদিয়! উঠ্তেবীল্লপ গগন মগুলে । 

ঢাকিল রবির কর বৃহৎ পাখান্জ ; 

আধারে ভূবন যেন ঘোর বরিষায়। 

দীর্ঘদেহ প্রসারিল স্থুমেক্ মতন ) 

শৃন্যোপরি হ'ল যেন নুতন ভূবন । 

বিস্কারয়। পক্ষ্য় গ্রকা শিয়া বল; 

তুলিল গভীর ধ্বনি ধরাটলনল। 
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পক্ষ-বাতে ঝঙ্ধাবাত বহিল সাগরে ; 

কুল ভাসাইয়! জল উছলিক্সণ পড়ে । 

হাঙ্গর কুম্ভীর কুর্দ জলজস্ত য ; 

শবাপেয়ে শুব্ঙয়ে সবেস্থান চাত। 

সমুদ্র মস্থন করে দেবালগরে মিলি ; 

সবার অধিক বলধরে মহাবলশ । 

ঘন পক্ষ সঞ্চালনে গভীর হুঞ্কাবে ; 

বায়ু বিতাড়িত সিন্ধু দ্বিধ। হয়ে পড়ে । 
এইরপে পক্ষ-বাতে সিন্ধু করি ভাগ ; 

পাতালে প্রবেশে বীর ধরিবারে নাগ । 

কিন্তু যে কেমনে হয় ধরিতে উরগে। 

ৰীর পক্ষীরাজ তাহ! নাহি জানে আগে 

একেত ক্ষুধিত তাহে আক্জাসে আবার ; 

হৃদয় ভইল যেন জ্বলন্ত মঙ্কার। 
অস্থির শরীর আর ঘুর্ণিত লোচনে ॥ 

ধনে গিয়া এক নাগবাজে ততক্ষণে । 

ভয়ে ভীত নাগপাতগরুড় পেখিরা ; 

পারিষদ ছিল বত গেল পলাইয়। । 

নানামায়াধর নাগ বনু শক্তি ধরে; 

সে সব গঞ্চড় কাছে ব্যর্থ হয়ে পড়ে । 

কতই করিল নাগ প্রাণ বাচাইতে ; 
কতবার ছিনাহয়া যায়ধূত হতে । 

হায়রে জীবন তরে ছুটে ক্ষিপ্ত প্রায়; 

শৃঙ্খল কাটিতে যেন বদ্ধ পাথীচায়। 
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বসত শক্তি সব বার্থ গরুড় সমীপে; 

পুনরায় ধরে গিক্লা ভীষণ প্রকোপে। 
গবুড় ধরিলে নাগে পালাহতে শারে; 

জানেনা] বলিক্। তাই ধরে বারে বারে। 

মন্তকে ধরিয়া শেষে ঝুলায়ে লইয়া ; 

পুর্ব পথে অবনীতে আসিল চলিয়]। 

পাতাল হইতে বীর উঠি সিন্ধু কুলে; 
হিমাচল অভিমুখে চলে কুতুহলে। 

স্থমেরু উড়িল যেন পৃথিবী ছাড়িয়। ; 

পাছে দোলে ধুমকেতু জ্যোতি প্রকাশিয়া। 

জগত হইল স্ব, অদ্ভূত নেহারি : 

গগনে না বহে বাত ভয়ে ভীত বারি । 

ভাস গেসে জীবগণ কাপিতে লাগিল ; 

ধরার অদ্ভূত কাণ্ড এই কিবা হ'ল! 

স্থান ছাড়ে স্থলচর জঞ্চর জল; 
সিংহ ব্যান্ত্র বন্ধ জন্ত ভয়েতে বিহ্বল । 

উদ্ধী করে বলে সবে ওছে ভগবান ॥ 

প্রলয়্ের কাল বুঝি কর পত্রিত্রাণ |. 

ব্যোম বাষু জল স্ভল অবণী মণ্ডল; 
ক্কবাপাইন্জা হিমালয়ে গেল মহাবল। 

প্রকাণ্ড স্যগ্সোধ এক পাদদেশে তার; 

গিরিশৃঙ্গ সম শাখা করিয়া বিস্তার £ 

নেহারি বৃহৎ তরু বিশ্রামের তন্সে 3 
ধীর পক্ষ স্চালনে বসে তছৃপরে । 
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স্ওকুনক় উপত্যক? অতি মনোরম 3 

তাঁর পাশে শোভে এক তাপস আশ্রম । 

সে সমক্ষ কাশীবাসী জুনৈক ত্রাক্ছণ | 
খাষি প্রত্রঙ্যার করি প্রত্রজা। গ্রহণ । 

মনোরম স্কান লাভ তপ আচরণে; 

পর্ণশাল। লিম্মাইয়া বঞ্চে সেই বনে। 

এই সেই ব্রাহ্মণের পৰ্ত্রি আশুম ; 

'হমালনপ পাদদেশে শান্তি নিকিপম। 

আশ্রমের পার্্বদিক্স। চক্রমণ বীঘি; 

তার শিরে সুবৃহ শোভে বনম্পতি । 

ভপস বিহুরে দিনে সেতরু !শকড়ে ; 

গরুড় বসিল আমি তাশার শিখবে । 

প্রাণ ভয়ে নাগরাজ মুতের মতন; 

অধোগত সোজালেজে ঠেকিল ভূবন । 

গুড় বিটপীশিরে, জানিনা অন্তরে ; 

মুক্তি আশে দীর্ঘ লেজে বেড়িল তাহারে । 

এমনি বেছিল বৃক্ষ নাহি বিন্দু স্থান; 

ছাড়িবেনা কদ্দাচন যায় যাবে প্রাণ। 

নাজানিল পক্ষীরাজ কিন্ত এবাপার ; 

দৃঢ় ধৃত শির যবে কি সন্দেত আর। 

কিছুক্ষণ তরুশিরে বিরাম লভিস্বা ; 

নববলে ফুললমনে চজিল উড়িয়া । 

কিকব' শকতি তার মনে লাগে ত্রাস; 

এমনি যে বেগে বীর উঠিল আকাশ; 



৮২ নাগ-লীলা । 

মর্্মরিয়া তরুরণজ আমূল সন্কিত ; 

তৃপবৎ ভীত্র টানে হয়ে উৎপাটিত। 
বাষুবেগে বাযুপথে বন্ধ হযে লেজে; 

পশ্চাতে চলিল নাহি জানে পক্ষীরাজে । 

দি আশ্চধ্য মনে ভাবি গ্গেখে বিচক্ষণ ; 

বীরের স্ভ্ঞাত ইহু% অদ্ভুত কথন । 

ক্ষত্র তৃণথগ্ডমাত্র ঠেকিলে শরীরে ; 

ভারবোধে বাবে বারে দেখি পাচ্ছুফিরে 1. 

গিন্পিখণ সম প্রায় ভরুসক্ক উড়ে; 

অথচ নাজানে দেখ কত শক্তিধরে । 

অদ্বিতীয় শক্তিশালী গরুড় ত্ববিত ; 
সিন্বলী বিমানে গিয়া হ'ল উপনীত । 

ততক্ষণে নাগরাজ শ্বাস কুদ্ধ হক্সে; 

উপনীত জীবনের আসন্স সমক্ষে ৷ 

ক্রমশঃ দেহের গ্রন্থি শিথিল হইল ; 

অজ্ঞাতে স্িপ্রোধ বৃক্ষ থসিয়া পড়িল । 

পড়িতে পড়িতে তরু বিদক্রি গগণ 

তুলিল পবন পথে প্রলয় পবন । 

মহাশন্দ করিতরু পড়িতে ভবনে । 

স্থপর্ণের সেইশব্দ পশিল শ্রবনে । 

(সম্বলী বিমানে বীর কাস্ত কলেবরে ; 

ক্ষুধার অলন্ঠমনেরত নাগাশারে । 

হঠাৎ এহেন ধ্বনি শুনিয়া! শ্রনণে ; 

(কসের এ শব্ধ বলি চাহে ধরা পানে? 



তৃতীয় লর্গপ। "২১৩ 

“গরুড় দর্শন শক্তি এতযে প্রবল ঃ 

সিশ্বপা বিমানে থাকি দেখে ধরাতল 

অক্ষ দূরদশিতায় দেখে মহাবীরে ; 
একা্ড স্গ্রোধ এক পড়ে ঘুরে ঘুরে । 

ভাবিতে লাগিল বীর এন ক কারণ; 
“শূন্য »"তে বুক্ষ কোথা পড়িবে ভূবন। 

আসিবার কালে আমি বিরামের তরে; 

বসেছিনু হিমাঙ্সয়ে বনম্পতি শিরে | - 

নাগন্ধারা কোনরূপে আক্রান্ত হুইয়। ; 

তাহাবাকি যুল সহ আ'সল উঠিয়। 2 

যগ্তপি হইবে তাহা তবে ভক্ম পাই; 

যেই হেতু তাপসের আশ্রম সে ঠাই । 

তাপম তাঙ্ছার তলে ছিল তপন্যায়; 

শাহিজ্ঞানি তপঃ যদি ত্ঙ্গ হয়েবায়। 

তবে ত তাচার পদে করি মহাদোষ 

অভিশাপ দিতে পারে পাছে করি রোষ 

পড়িলে নিস্তার নাই খধি কোপানলে; 

1[নমিষে পাষাণ ভম্ম কলে অগ্নিজ্লে। 

ক্ষুধা শাস্তি করি পাছে যাইব সেথায়; 

যদি তাই হয় তবে ক্ষ চা্ব পাক |” 

চঞ্চতে বিদন্ি বক্ষ নাগের তখন; 

মেদমজ্জ1 পরিপুর্ণ করিয়া ভক্ষণ। 

দক্ষিণ সাগর জলে অস্থি ফ্লি দিয়; 

ধরাতলে নামে বীর সিশ্বলী ছাড়িক্! । 



নাগ-লীল! । 

নামিতে বামিতে আসি আশ্রমের পথে । 

দেখিল '্সাশ্রম কিন্তু বৃক্ষ নাই তাতে । 

তরু উৎপাটিত স্থান সমান কারণ; 

নিরত তাপস সেখ! মলিন আনন । 

বাস্তবিক তাপংসর এই বনম্পতি ; 

বড় উপকারী ছিল প্্রিয বস্তু অতি । 

দিবা বিহারের তার শান্তির আশ্রকস ; 

নষ্ট হ'ল বণল মনে অশাস্তি উদয়। 

গকুড় অনতিদূরে নেহারি সকল ; 

ছল্মবেশে ব্প্রিরূপে সেথা উপজিল । 

প্রণময়। তাপসেরে ব'স সন্নিধানে ; 

জিজ্ঞাসে বিনত ভাবে আনত আননে । 

“কিসের এপ্তান প্রভে। ! গর্তময় কেন : 

নিজককুত কাধ্য নিজে নাঠি জানে যেন! 

শুনিক্ন। গরুড় বাক্য তাপস তখন ; 

নরজ্ঞ।লে আ'গ্ঠাপাস্ত বলে বিবরণ । 

“উপানক ছিল হেথা এক বনম্পতি ; 

শীতল ছাক্সাধুক্ত মনোরম অতি । 
করিতাম তারতলে দিনে অবস্থান ; 

লভিতাম শাগ্ছি স্থুথ জুড়াইত প্রাণ। 
ক্ষধিত গরুড় এক মহানাগ লয়ে) 

তাহার শিখরোপরি বসিল আসিকে । 

ভক্মে ভীত নাগরাজ মুক্তির আশায় ; 

লেজ দিয়! দৃঢ়কূপে জড়াইল তায় । 
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ছেনকালে পক্ষীরাজ উড়িল অন্ববে ঃ 

তান্সি বেগভরে তরু উপাড়িক্সা পড়ে । 

উরূগ বিটপী শ্রয়্ে গেল মহাবীর 3 

আশ্চর্য শকতি তার প্রকাণ্ড শরীর । 

আশ্রম সান্সিধ্যে তাই সমতল করি ? 

দ্বতীযবতঃ দিনে হেথা তপশ্চর্য্যা করি। 

শুনিক্জ! তাপস বাক্য গরুড় কণ্চিল; 

“তবে কি তাহার প্রভে। ! খ্কুসল হ'ল? 

“ইহার কারণ যদি পর্ণ নাজ্ঞানে। 

প্রস্জোগ শা করে শক্ত তকু উত্পাটনে । 

তাত। হলে অকুসল হক নাই তার; 

যেহেতু চেতন। বিন। নহে পাপাচার 1” 

“তাহ'লে (ক লাগেরও পাপ নাহি হয় 2 

সেবকে সদয় হয়ে কহ দয়াময় 1 

“ধরে নাই সে ইহ? কভু উৎ্পাউনে ; 

সভয়ে বেড়িল বৃক্ষ মুক্তত্ কারণে ॥ 

অতএব তাহাবরও নহে অকুসল; 

ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাধ্যে নাহি ফলাফল । 

কম্ম করে প্রাণিগণ যে ষেমন ভাবে; 

বাঞ্চ। অনুযায়ী তাহ! ভে!গে নানাভাবে। 

প্রবৃস্তি নিবুক্তি করি ফলে যেই ফল 
অভাব যাহার বাহ! না ভোগে সেফল। 

ইন্দ্রিয় শকতি নাই জন্মাবধি যার ; 

জিতেজ্ছ্রিয় বলি আখ্য1 হ'তে নাবে তার । 
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কাজ মনে যা করিবে কুশলাকুশল 

অবশ্র ভুঞ্জিতে হবে কালে তার ফল । 

চেতনার বৈপরীত্যে করমের ফল, 

সতে, পাপ নাহি ফলে, অসতে কুশল । 

লা পাইবে শুভকন্ম্ে অস্থভের ফল, 

অকুসল করি কোথা কুশল সম্বল 2 

কাকসমনো বাক্যে সব পাপ পুণা যাহা; 

জানিতে হইবে আর ভিন্ন নাহি তাহা । 

ক্ষক্জি, যোগ কন্ম বিন! মুক্তি নাহি জানি; 
ভক্ত-রথে যোগ-মার্গে কর্ম করে জ্ঞানী । 

স্থতরাং অঠেতনে নাহি জন্মে ভাব; 

অভাবে বিপাক লাই ভাব প্রতি লাভ ।” 

শুন তাপসের এই হিতবাক্য চয়; 

আনন্দে বিশ্গপতি দিল পরিচয় । 

“আমিই গরুড় সেই নীচ ৪রাশক্স ; 

লাসের অজানা পোষ ক্ষম লয়ামন । 

প্রজ্ঞা! সমন্বিত তব উপদেশ পেয়ে ) 

বহিল আনন্দ শআ্োত আতঙ্ক হাদয়ে। 

খেচর জাতীয় মোরা নিতান্ত অজ্ঞান ; 

নাহিক এমন শক্তি দিতে প্রতিদান । 

দস করে নিজগুণে যদ্যপি ক্ষমিলে ; 

দাস ভঙানে তৃষাতোষ ল্েহপুত জলে 

একাকী অরণ্যে বাস কর তপোধন ; 

বধ বিপু কহ শত আছ অগণন । 
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লিংহ ব্যান্র হিং জন্তু কত শক্রকআছে; 

বিশেষতঃ সর্প ভন্ব দিবাক্লাতি পাছে। 

নিদ্রিতে জাগ্রতে পদ আহার বিহারে ? 

কে জানে কখন আস পরষাদ পাড়ে । 
আমি এক মন্ত্র জানি সর্পবশ কারী 

দিতেছি গ্রহণ কর প্রো কপাকরি। 

উরগ জাতির ভগ্ম রহেন। কখন ; 

হীনবল নাগবল মন্ত্রের সদন। 

অদমা নাগের তেজ ভুখন মাঝার 3 

ইহা বিনা মহৌষধ নাহি দমিবার ।” 

তাপস বলিল শুনি গন্ড় বচন; 

“পক্ষীরাজ মন্ত্রে মম নাচি প্রয়োজন । 

গৃহ সুথ পরিহরি তপঃ আচরণে; 

শুব্রঙ্গযা গ্রহণ করি এসেছি কাননে । 

সর্প ব্যান্র ভক্ষ্যরূপে যন্দ গ্রহণিবে; 

সেত নিক্গতিন্ন গতি, বল কে রোধিবে। 

কারে বধ্য কেহ নহে কেক কারে! ভক্ষ্য; 

কৃত কম্মকল ভোগে দান] উপলক্ষ্য । 

প্রতিধবনি তুল্য এই ভব চক্নাচর; 

সব নিজে কেহ নহে আপন বা পর। 

অজ্ঞান জীবের মনে আঁধারের ভাগে ; 

ভুমি আমি আত্মপর ভেদ জ্ঞান জাগে। 

হর্ভা, কর্তা, ভোক্ত।, দাতা, নিজেই নিজের ; 

'আমি করি আমি ভোগী বিপাক কম্মের। 



২২১৮ নাগ-লীলা । 

যা আছে প্রাক্তন লিখ! ভূক্তিব ত1 সব ; 
পক্ষারাজ কি করিব মন্ত্র লয়ে তব?” 
এতেক কহিলা খধষি গরুড়ে তখন ; 

কিছুতে তাহার কিন্ত্ত প্রীত নছে মন । 

করিবে তাপসে, ফ্ুব মন্ত্রোষধি দান ; 

এ বাসন! কিছুতই নহে প্রত্যাখান । 

ষতই তাপস তাহে আনিচ্ছ! জানা ; 

ততই বিহঙ্গরাজ নিবেদযে পাস্স। 

অবশেষে ০কান মতে এড়াতে নারি ; 

একান্তই স্রপর্ণের বাসন! জানিযর়া | 

মনন্তষ্টি সম্পাদনে করিল গ্রহণ ; 

হইল বিহঙ্গরাজ আনন্দে মগন | 

প্রনানিল মন্ত্র আর বনোষধি যত 

উপযোগী চিনাইয়৷ দিল যথাবখ ॥ 
কেমল মন্ত্রেরগুণ ভেষজ কেমন ; 

বিস্তারিত সবিশেষ কহি বিবরণ । 

পর্ণ, খষির নমি কমল চরণে; 
আনন্দে চলিম্াগেল সিম্বল বিমানে । 

খণী ব্রাহ্মণ । 
বুদ্ধাস্কুর জন্ম কথ! অপুর্ব কথন 3 

মন দিরা একে একে শুন ভক্তগণ 1 

বিবিধ ঘটন! পুর্ণ বিবিধ কাহিনী $ 
ভবরোগ শান্তি কারী মুত-সঞজীবনী । 
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উপস্ঠাস নহে ইহা নহে রমান্ঠাস ১ | 

নাটকের নাই হেথ। রদ রঙ্গ-ভাষ। 

আপাতঃ সরস মিথ্যা মোহজ মধুর ) 

কিছু নাই, অধিকন্ত মধুরে মধুর। 

নীরস ধরম বাণী জ্ঞানীর অন্তরে ; 

স্বধা হ'তে সুধাধার বরিষণ করে। 

কষ্ট বিন! ইষ্টলাভ নহে কদাচন। 

অতি কষ্টে দীন করে তীর্থ দরশন। 

দুর্গম বন্ধুর অতি উচ্চ গিরি শিরে ) 

যেকোন রকমে যণ্দ উঠিবারে পারে। 

তাহ'লে ভূতল-শো 5। অতুল দর্শনে ) 

শ্রাস্তিহারী শাস্তিবারি লে সে জীবনে | 

, বাবধ কাহিনী পূর্ণ নিবিধ ঘটনা! : 

ইহার্ও অঙ্গে আছে ঘত আবর্জন! | 

ধৈরষ ধরিয়া যদি শুন ভক্তগণ ; 

তাহ'লে ল্ভিবে পাছে শাস্তির জীবন। 

সে সময় কাশীবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ; 

দীন হৃখী বহু্ধণী চিন্তায় মগন । 

পুত্র কন্ঠ] ব্যয়ভার চালাতে নারিয়া ; 

খগ ভয়ে গৃহ হ'তে গেল পলাইয়। 

ভাবিল কি ফল আর বাচিয়! জীবনে ; 

মরিব প্রবেশ করি বিজন কাননে | 

উত্তমর্ণ বারে বারে জালাতন করে 

অথচ সম্তানগণ অনাহারে মরে । 



পন ভিত মাগন্লীলা । 

বাছাদের বিমলিন ৫রেও বদন ; 

আজিও জীবিত আছি ! ধিকৃরে জীবন! 

কড়ই কঠিন মম পাষাণ হৃদর ; 
তানাহ"লে বাচিম্বাও কেন এ সমক্স। 

আর না, সহিতে নারি হৃদয়ের ছুখ 3 

উপবাসে বাছাদের জীর্ণ চাদ মুখ । 

হাক্সরে 'বধাতা মোর এই ছিল ভালে; 

কাদাবারে অভাগাক্গ পুত্র কন্ঠা দিলে। 
শকতি না দিলে যদি ভরণ পোষণে; 

কন ভাড়াইলে তবে অন্ধেরে দর্পনে ! 

দারান্থত পারিহরি স্বদেশ স্থজন। 

শেষে হল বনে যেতে ত্যজিতে জীবন ? 

এতই নিক্সতি গতি ! থাকে যদি ভালে, 

যাক ভবে মরি গিস্া কি হবে স্াবিলে ? 

স্বদেশ বিদেশ মম, বিদেশ স্বদেশ; 

যথারণ্য তথাগুহু গর্রীবের শেষ 1৮ 

ভাবিতে ভাবি'ত বিপ্র উন্মত্ত হইয়া; 

গৃহ ছাড়ি ঘোরারণ্যে প্রবেশিল গিয়া 

ক্প্রমনে ক্রমান্বয়ে চলিতে চলিতে ; 

উপনীত হিমালয় গভীর বনেভে। 

কত নদ কত হুদ অবণ্যালী ক ॥ 

অভিজ্রমি গ্রেল উচ্ছ গিরি শত শত। 

হিংত্র জস্ত সাড়াশব্দ নাশুনিল কানে; 

ন। হেরিল বন্ত জন্ত কুত্রাপি নয়নে । 
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অভাগা মরিতে পশে নাহি ভক্গআাল ;. 

বনের পশ্তড ও বুঝবি গেল বনবান। 

হিমালর পার্ছছেণে চিত্ত বিনোদন; 

তাপলের যেথা সেই শাস্তি নিকেতন ॥ 

শৈল মাল। কিরীটিনী গভীর কাস্তার ; 

প্রকৃতি বিরামে যেন নীরব পাথার । 

উর্ছেস্থির অধিত্যক চেয়ে নভপানে; 

নিষ্মে উপত্যকা ধীর নিশি কুঞ্জ প্রাণে । 

সমীরণ ধীরে বায় নীরবে বডির 7 

লতা পাতা তরুরাঁজী কুক্ছম চুমিয়া | 

শির নোয়াইয়া। সবে করে প্রতিদান ; 

ঘীবে ধীরে অতি ধীরে ঢালিয়। পরাণ । 

নূতন মুকুল কেহ দেয় পুরস্কার ; 

কেভব! পন্রায় গলে গন্ধ-৫্রমস্থার | 

গন্ধবহ বঞ্ধি তাহ? সকলে বিলাঙ্গ ; 

কুজনি উঠিল পাখী মোহিক্জ! কুলার 

উচ্ছিষ্ট পিরীত-রসে মুগ্ধ নহি অলি ; 

গুঞ্জরি কুস্থম পাশে আসে শী চলি। 

করত করভী প্রমে মত্ত কুঞ্জে কুজে ; 

ছুটাছুটা করে কত হয়ে পুজে পুজে 

ন্ুরর্জিনী কুরলিনী রঙ্গ রসে মাতি 

নির্বারণী কুলে কুলে ভ্রমে দিবারাতি 1 

সিংহ সিংহী বান ব্যাস্ত্রী ভ্রমি গিরি শিরে ১ 

নানাবিধ বীরত্বের অভিনয় করে।। 



মই 

নাপশে মিহির কর যে ঘোর গহ্বরে ; 

অনজ্ঞ অনস্ত যেথা কভু বা বিহরে । 

লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী পরাণি নিচয় ; 

সে স্লানে বসতি করে কে করে নির্ণয় । 

অথচ সেথায় নাই ঘোর হাহাকার ; 

সতত নীরব যেন শান্তি পারাবার। 

হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ হ'লেও সেস্থান। 

জটিলতা! কুটিলতা! নাহি পান স্থান । 

মানুষের সন্কীর্ণতা নীচত! হইতে ; 

শত শ্রেন্ন সেই বন এই অবনীতে । 

হিংসা, নিন্দা, কুৎসা, ্বণা মানুষের মত; 

সর্বকালে যেথা নাহ থাকে বিবাজিত । 

কালে বা কালে তারা কারণ লিহনে ; 

মানুষের মত মত্ত নহে রক্ত পানে ॥ 

সারের কোলাহল নাপশে যেখাক় ; 

প্রকৃতি বমিত ধানে লতায় পাতাক্ | 

অধত্ব রক্ষিত ক্ষুদ্র বৃহৎ সরদী ; 

অন্তঃঞজজলে ভান বিধু খেলে দিবানিশি । 

কমল কুমুদী ভালে লভিয্না যৌতুক ; 
শাখে ব'স পিক যেথ! করিছে কৌতুক । 
একাকী তাপসী সেই দে বিজন বনে) 

নিমাই! তপাশ্রম তপহঃ আচরণে । 

সংসারের তথ বাশি করিতে হরণ ; 

নিশিদিন ধ্যানে রত মুছা নস্বল । 
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অবশেষে সেথা আসি উপনীত হ'ল; 

তাপসে নেহারি বিপ্র আশ্বস্ত হইল । 

ধরে ধীরে কুঠিন্জেতে প্রবেশ করির1 ; 

প্রণমে যুগল পদ্দে বিনত্র হইস়্া । 
ক্লান্ত মনে একপাশে বদিল ব্রাহ্ধণ ॥ 

অতিথি নেহারি খাষ করে সম্ভাধণ। 

''উপাসক কোথা বাস কিব। প্রঙ্জোজনে ; 

হেথা আসিক়াছ কহ কি সঙ্কল মনে 2 

গৃহ লোকালয় ছাড়ি কিসের কারণ; 

ঘোরারণ্যে পশিয়াছ বিরাগী মতন । 

কোন ছুথে পরিহব্ি এসেছ আগার ও 

বিমলিন হেরি কেন বদন তোমার £৮ 

এতাদৃশ তাপসের শুনি স্থবচন; 

বাহ্ধণ কাতরে বলে আত্ম বিবরণ । 

আছ্যোপাস্ত স-বার্তী খষির সদনে 

একক একে জানাইল বিষাদিত মতনে। 

বপ্রের এতেক শুনি হখ বিবরণ। 

স্েছ রসে অভিভূত হুল খষি মন। 

অনেক প্রবোধ বাক্যে বুঝাযে বিস্তর ; 

বলিল তাপস থাক আশ্রম ভিতর । 

ফলাহারে করি আমি জীবন যাপন 

তাতে তোমারও হবে জীবন যাপন । 

ভোশিতে করম ফল আসির়াছ সবে; 

চিন্তা শোক করা বৃথা এখন তা সবে ।. 
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যেমন নিক্নতি গতি ভোঙশিবে তেমন ? 

চিন্তা তাজ্ি তপোবনে বঞ্চহ এখন । 

তাপসের উদ্বারত। হেরিক়া অপার ; 

কথাঞ্চত হ'ল প্রাণে আশার সঞ্চার । 

গদবধি যথাবিধি তাপসের সনে; 

না গৃহী না যোগী ভাঞ্ব বঞ্চে তপোবনে । 

যপ1 কালে ধধষি সেবা করি সম্পাদন ; 

হ”ল বিপ্র তাপসের প্রীতির ভাজন 1 

এক্পে তাহার প্রান গত বহু “দন; 
চিন্তাস্ব দিবস যামী তনু হু'ল ক্ষীণ । 

মায্াক নানব হৃদি, মায়ার নিদান ; 

পুত্র কন্ঠ দার ম্রেহ আহতি প্রদান । 

থেকে থেকে মনে উঠে পুত্র কন্তাগণে । 

ধিকি ধিকি জ্বলে প্রাণ অন্বর আগুণে । 

অবস্থার শেষ গতি বদি হয় কার ; 

তার চোথে ধরাধাম ছিবসে আঁধার । 

সে জানে কেমন তথ ভবে অভাবের ; 

বদন বাদান বৈত নয় অপরের । 

ব্যথিতের বাপ যদি বুঝিত সকলে; 

শান্তিময় বিশ্বরাজ্য হইত ত। হসলে | 
আবস্থাব প্রতিকারে না থাকিলে বল, 

জীবনেতে আছে আর কিবা স্থথ বল। 

হায়রে নিক্মতি তোর পড়িয়া! কবলে, 

সোনার সংসার কত গেল রসাতলে। 



খু 

ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের বিবর্ণ শরীর ; 

গৃঠ দার! পুত্র কন্ত। চিন্তার অন্হর । 

দিন পিন তন ক্ষীণ হেরিয়া তাছার। 

' ভাপসের মনে হ'ল দয়ার সঞ্চার । 

“ভাবিল! এ দ্বিজ মম বড় উপকারী; 
কিবা গ্রাতিদান আ'ম করিব তাহারি,। 

দিবাবিভাবরী মম সেবার কারণে; 

সহিতেছে নহ্ছু ক্লেশ বিজন কাননে । 

কি দিয়ে তুষিব আমি তাহার অন্তর, 
অধিকম্ত ধনে তার ইচ্ছা নিরস্তর। 

অন্থক্ষণ মনে করে গৃহ পরিজন; 

নহেভ সন্গাসী সেই আমার মতন। 

আফকিঞ্চন হেতু তার আফকিঞ্চন ধনে; 

কিস্ত আমি ধন কোথ। পাব তপোবনে ! 

্থপণ্ণ প্রদত্ত এক মন্ত্র ত্র জানি; 

তাহাহছ প্রদান তারে করিব এখনি ; 

তাতেও যদি বা কিছু ধন পাভ করে, 

দরিদ্রত! ক্রেশ কিছু ঘুঁচিঃব সংসারে । 
ভাবিক্াা তাপস ইহা স্থির করি মলে; 

অবশেষে মন্ত্র দিল ড'কিয়। ব্রাহ্ষণে । 

বহুদিন হে ব্রাঙ্থীণ আছ তপোবনে ; 

তুষ্ট হইয়াছি. ওব শিষ্ট আচরণে । 

ধন বত্ব কোথ। পাব তাপস জীবনে ; 
সংসার সর্ধশ্ব ত্যঙ্জি এদেছি বিপিনে । 



২২  লাগ-জীলা শা - 

গৃহী তুমি ধন লাভে অভিলাষ কর? 

সম্পদ সম্বল কিন্ত কিছু নাই মোর । 

সাপুুডিক্া সন্ত্র এই করহ গ্রন্ূণ ॥ 

দিস়াছিল ইহা মারে বিনতা নন্দন । 

বাঞ্চাপুর্ণ হবে ই'থে না ভাবিও হেয়; 

বরঞ্চ তোমার পক্ষে এই উপাদেয় । 

তাপসের এই বাণী কব্রিসা শ্রবন ; 

অনিচ্ছ? 'প্রকাশ পুর্বে করিল ব্রাহ্মণ । 

কিন্ত পাছে পুনরাক্স অবস্থার দায়ে ? 

গ্রহণ করিল মন্ত্র আশার হৃদয়ে । 

মন্ত্র দিয়। খ'ষ তাকে বলিল তখন 

অলম্পাক্স নাম তব হইল ব্রাহ্মণ । 

এ বলি ভেষজ সেই দেপাইয? দিল ; 

পক্ষীরাজ যাহা যাহ শিখাইস্সা গেল । 

মন্ত্র পেরে খণীবিপ্রন্ভাবিল অস্তরে ১ 

সর্প নৃত্য করাউব নগরে নগরে । 

তাহলে হইবে মম যে, ধন লাভ 3 

তাহা দিয়া উত্তমর্ণ হাতে তাণ পাৰ। 

অধিকক্ত পুত্র কম্তা1 ভরণ পোষণ ঃ 

কোন মতে কষ্টে শিষ্টে হবে সম!পন্ ৷ 

ইহ ভাবি কিন্ছুদিন বঞিঃয। সেখানে € 

বিদাক্গ প্রার্থনা করে তাপস সূদূলে । 

শবনছুদিন হ'ল প্রভু আছি তব স্থান; 

দারা কন্ঠ! পুত্র তহে দতিছে পরাণ । 



হিতীয়তঃ বাত রোগ হুইল আমার, | 

গৃহে যেতে ভিক্ষা চাই চরণে তোমা । | 

না৷ জানি ভকতি পুজ্জ। অবোধ ব্রাহ্মণ ; 

দোষ করিয়াছি যত ক্ষম তপোধন । 

আনন্দ পাইন মনে ওহে শুদ্ধমতি 

গুহে যাইবারে যি পাই অনুমতি । 

আশ্রয় বিহীন দানে আশ্রন্স প্রদানে, 

বা করিল। উপকার অশোধ্য জীবনে । 

কেবল রহিল মম এই দুখ মনে? 

নারিলাম মনোমত সেবিতে চ রণে। 

শুনিয়া তাপম ইহ জানি মনোগতি । 

হাসিমুখে ব্রাঙ্গণেরে দিল অনুমতি । 

অ'দেশ পাইয়া বিপ্র প্রণমিক্সা পাক, 

আঙশম ছাড়িয়। চলে লইস্সা বিদায় । 

যমুনার কুলে কুলে পল্লী অভিমুখে, 

মুত মন্ত্র সধ্যাকসনে যাঞ্জ মন সুখে । 

সবে মাত্র সে সময় গত বিভাব্রী ; 

উষা আসি সমুদদিত লইস্স! মাধুরী । 

মৃত বনে হ'ল পুন প্রাণের সঞ্চার ; 

বিবিধ কুজন সহ জাগিল আবার । 

ফটিল নিকুপ্জ-শোভ। মঞ্জ৬ন্হাসিনী ; 
মুদদিল সরমে সরে যত কুমুদনী। 

বনশিরে স্বণাসনে বন বিনোদিনী, 

সম্ভাষে কৌতুকে সাথে উষা সুব্দনী ।. 



্্ " বাসীলা 
ভূচর খেচরগণ গহবরে শেখরে ; 
বিগত জীবনী সবে ভাষে পরস্পরে ৷ 

নবীন বে দিবা নবীন হুরষে; 

সাজিল মনের মত তমোহিনীর বেশে । 

আভাময়ী প্রকৃতির আভা মেথে গাক্স, 

ব্রাঙ্গণ আনন্দ মনে ধীরে ধীরে যায়। 

হেনকালে নাতিদুরে মুন! পুলিনে, 

হেরিল অপূর্বব দৃশ্য উধার কিরণে | 

সহম্েক নাগ কন্তা ভুবন মোহিনী ; 

রূপবতী জ্যোতিক্মতি জিনি সৌদামিনী ;. 

স্থচারু চিকুর দামে বেনী বিনাইয়া; 

নৈশনভে শশী শোভে যেন ব1 বাঁসয়1 ॥ 

উজললি যমুনা তাঁর দেহের প্রভাক় ; 

দ্বিগুণ মোহিনী বেশে সাজাল উধায় ; 

রক্তাভ ধর প্রায় নধর বদনে, 

উছলিয়! পড়ে রূপ নয়ন দর্পনে। 

সহত্র প্রতিমা! যেন হীরক মণ্ডিত; 

চক্রাকারে বিনান্ত্রে কূলমাল। মত । 

তার মাঝে ধরাতলে মণি শোভ। পায়, 

বাঞ্চ।কল্পতরু-কাস্তি মিহিরের প্রায় । 

দয়াময় ভূরিদত্ত দঞ্জার কারণে, 

বাহা আগে দিয়াছিল নিষাদ ব্রাঙ্গণে। 

সে মণি লইয়া স্থুথে সন্আ্র নাগিনী ; 

যমুনার কুলে আদি বঞ্চিল যামিনী। 



তৃতীয় সর্গ । 

মণিখণ্ড রাখি তীরে ভাঙার প্রভায় , 

সারারাত্তি জল কেলী করে যমুনায় । 

প্রভাত হইলে ধীরে স্থখের রঙ্গনী, 

বিরামে বসিল সনে বেস্টিয়া সে মশি। 

মন্ত্র অধ্যায়ন কারী ব্রাঙ্গণ তখন, 

ধীরে ধীরে সেই স্থানে করে আগমন। 

ভয্ষে ভীত হয়ে বিপ্র অপরূপ হেরে, 

পৃর্বাপেক্ষা উচ্চৈম্বত্রে উচ্চারণ করে । 
মন্ত্র শব্ধ শুনি নাগ মাণবিকা গণ , 

ভাবিল গরুড় বুবি করে আগমন। 

স্রপর্ণ বিষম শক্র নাগের জীবনে; 

সেই ভিন্ন কারে নাই ডরে ব্রিভূবনে । 

গক্ষড বলিয়া তাই জ্রাসিত হইস্!, 

নিমিষে পাত'লে গেল অদৃশ্য হইয়া । 

বাস্ত ভাবে নাগীগণ পলাইয়া গেল; 

ভুলে মণিরত্ব সেখা পড়িয়া রহিল। 

জ্যেতিম্ম্ মণি হেরি ভাবিল ব্রাহ্মণ ; 

বুঝি বা মন্ত্রের ফল ফলিল এখন । 

খ'ষ বলেছিল ইথে ধন লাভ ভবে; 

অব্যর্থ তাহার বাণী বুঝিক্ণাম এবে 

লোকে বলে একমণি সাত নৃপ ধন, 

বাহাব। কপাল কার আমার মতন ! 

এ বলিয়! হৃইচিত্তে ভূমিতল হ'তে, 

স্তনে রতন বিপ্র তুলি নিল ভাতে। 



২৩৬৯ নাগ-লীল!ন 

দেখিতে দেখিতে তাহা চলতে লাগিল ; 

হেনকালে ব্যাধসনে পথে দেখা হ'ল। 

সোমদত্ত পুত্র লক সেদিন ব্রাহ্মণ, 

রজনী না হতে গত আসে সেহ বন। 

দূর হতে মণ দেখি ব্রাহ্মণের হাতে ও 

গোপনে পুজ্রকে ব্যাধ লাগিল কহিতে । 

“চেয়ে দেখ না হয ক এই সেই মাণ : 

পথিকের হাতে ওই ওহে যাছুমণি। 

যাহ আগে ভূরিদত্ত আমাদের দিয়া 

সাধিল লইতে বহু মিনতি করিয়া 1৮ 

“তসামদত্ত হের তাহা বলিল তখন, 

“হবে পিতা এই সেই অমুল্য রতন ।* 

তাহা ব!দ হয় বাছ। নিশ্চন এবার; 

হভারে ঠকাজে মণি নিতেছি আমার । 

নীরবে চাহির। থাক আস্কক সে জন, 

লইব করিস! তার অগুণ কীর্তন 1 

“সোম দত্ত বলে পিত না বল সে কপা। 

যে ঠকামস সেই ঠকে না হয় অন্যথা । 

পরেরে বঞ্চনা বাগ পোষে যেই জন; 

আপনি বঞ্চিত আগে হয় সেই জন! 

ভ্ুরিদত্ত (দয়াছিল অযাচিত ভাবে, 

কেন লইলেন। মণি ০ সময় তবে 2 

এখন পরের কাছে কেরিয়া রতন 

ঈর্ষ! লোভে ঠকাইভে করেছ মনন। 



হলনা ০ শি হ সহ 
৮: 7 নি / রং 

ক্ষত * তৃতীয় সঙ্গ". ৪১ ূ 
ছু 

রর 

নাহয় উচিত 'পিত। করা কু ধারনা; 

লোভ সংবরন কর তাজ কু কামন1 1” 

নিষাদ পুত্রের সুখে শুনি হিত বাণী ; 

কিঞিৎ বিনুক্ত হয়ে কহিল তথনি। 

“দেখ শুবে কে কাহারে ঠকাইতে পারে; 

কিছু না বলিও তুমি থাক চুপ করে। 

ক্রমে অলম্পায় “সেখ! উপনীত হ'ল 

নিষাদ ব্রাহ্ধণ সনে মিলিত হইল । 

নিরজনে জন পেয়ে আনন্দ হায়; 

পরস্পর পরম্পরে দিল পরিচয় । 

নিশ্চয় কে স্থুনিশ্চর করিবার তবে ; 

অথব আপন কাধ্য সিদ্ধি বাঞ্ছা। করে। 

অতপর অলম্পাঞ্জে নিষাদ ব্রাহ্ণ, 

চিজ্ঞাসে কপট হানি হাসিল তখন । - 

“হে ত্রাঙ্ষণ অলম্পায় জিজ্ঞাসি তোমাক । 

সুলক্ষণ মণি এই প'ইলে তোথায় ; 

ক দিল তোমারে ইহা কেমন সেজন 3 

কোথা হ'তে আস্বিতেছ কহু বিবরণ 1” 

অলম্পায় বলে ব্যাধে গত উবাকালে , 

আ'সতে দেখিনু পথে যমুনার কুলে । 

লোহিতাক্ষী সমন্বিত সহন্র রমণী ; 
বুনার কুলে ব:স বেগ্ছিকা এ মণি । 

স্ী-অঙ্গ বরণে, আব মণির ফকিরণে ঃ 

সহআ্র অন্রণ ষেন ভ্দল ভুবনে 



সক নাগন্লীলা । 

হঠাৎ আসিনু সেথা পেকে মম সাড়া , 
নিমিষে কোথায় গেল লুকাহয়া তার! । 
মণিটি বাঁঙল মাত্র পড়িকা সে স্থানে; 

কুড়াই*্! আনিলাম তাই সষত/ন |” 

নিষাদদ বলিল পুন ছলিতে তান্াযস ঃ. 

ইহার কাহিনী তবে শুন অলম্পাস্স । 

এমণির গুন আমি জানি ভ:ল মঞ্ডে; 

জানন। ব'ল*1 তাই হুইল কৰিতে। 

রূপে *ত্বে 'দ্বতীয় অসুল্য যেমন; 
গৌরব সম্মান হয় করিতে তেমন। 

দতা নিত্য শু চভাবে শুচি বস্ত দিয়া, 

পুজিতে হইবে শুচি আধারে ব্রাখিয়া। 

বি'ধনতে নিত্য পূজ1 হইলে ইহার ; 

ভ্রমে বদি নতে কভু ত্রুটি অনাচার । 

তাহা হ'লে সেখকের মঙ্গল সাধক; 

বিন্দু ব্যতিক্রমে কিন্তু জীবন নাশক । 

দোষে গুণে উভম্জেই হছতাসন প্রায়; 

হম স্থথে নয় ছথে, ফেলে ঘোর দায় । 

জানিবেন। ভুমি কভু প্ুজন ইহার; 

পড়িলে ক্রটীর কোপে রক্ষা নাই আবর। 

তেকারপে তবহিতে বলিতেছি আমি 

অন্যথা কিছু হইঁথে ভাবিগন। তুমি। 

শত ভব্রিস্বণ দিব করহ শ্রাহপ, 

বিনিময়ে মপি দাও আমার সদন 1 



ভূতীয় স্গ ২৩ 

মণির ক্ষমত। জানে নিষাদ পাপিষ্ঠ ১ 

তাই তারে শ্বর্ণ দিতে বলেছিল দুষ্ট 1 

না হয় তাহার ঘরে স্বর্ণ কেমন । 

দেখে নাই চোখে, যদি স্বপনে কখন । 

মাত্র তাত্র খণ্ড যার ছলভ জীবনে; 

আশ্চধ্য ! স্বর্ণ দিতে বলে সেবদনে। 

ভেবেছিল ব্যাধ ইহা আশ্ুরে তাহার; 

“স্বর্ণের লোভে যদি মন পাই তার। 

তাহলে করির। হান পবিত্র শপীরে 

ধৌত করি ধরি মণি সম্তক উপরে । 

প্রার্থনা কাগব পাছে তাহার সদন; 

দাও মোরে শত ভর সুবর্ণ রতন । 

নিশ্চয় করিবে ম'ণ তবে সোণ। দান; 

তাহাই ত্রাঙ্মণে »শাছে করিব প্রদান |” 

জ্ঞাত ছিল নিষাদের মণির ক্ষমত 3 

বীরদর্পে বলেছিল তাই এই কথা৷ 

ক্জ্ত তাতে ন! ভইল কোন ফলোদয়; 

নিষাদের বাক্য শুনি অলম্পায় কর। 

“শত ভরি স্বর্ণে 'কং1 আন্ত কোন ধনে; 

বিনিময় ভ'তে নারে মম মাণ সনে । 
বূপে গুণে স্থছুল্রভ এ হেন রতন; 

ধন রত্বে বিক্রয় সেনা হয় কথন।” 

তবেত দিষাদ ভাষি বিষাদ হবজিবে; 

লোভ সম্বরতে নারি পুনযায় ভাষে। 



নাগ-লীল। । 

শ্হবর্ণ পৌপ্যাদদিতে বিপ্র বলি পুনরপি, 

বিক্রয় ব1 বি'নময় না হম্স যদ্যপি। 

তা হলে করিবে কিসে ধল বিনিমক্স £ 

অথবা কি-করিবেন। কিছুতে বিক্রয় 

“'অলম্পাম্ম বলে পুন সন্বোধি ত্রাঙ্গণ ; 

খিনমন্প হবে কিসে করহ শ্রবন। 

খদ্ধিনস্ত জ্যোতিম্মান মহাবলধর ঃ 

দূর অতিক্রম তেজে অত ভয়ঙ্কর । 

০বেজুন এমন নাগ তদখাইতে পারে, 

বিনামুল্যে এই মণি প্রর্দানিব তাবে ।+ 

উ1 শুনি সবিস্ময়ে নিষাদ বলিল; 

ক তুমি হে অলম্পাক্» সত্য করি বল। 

ছদ্মবেশে বিপ্ররূপে ভক্ষা অন্বেষণে, 

পক্ষীরাজ গরুড কি ভ্রনিহ্ছে বনে? 
ব্যাধেব্ বচন শুনি অলম্পায় হাসে; 

সবিশেষ পরিচয় যথাবথ ভাষে। 

'“শক্কে বিপ্র নহি আম গকুড় কথন ; 

জীবনে দেখিও নাই গুড় কমন । 

বিষের ওষধ মাত্র তবে আ:ম জানি; 

সর্পদ্র্ প্রাণীদের ওধষধ প্রদাঁনি। 

'আঅত্ভত এব ই*থে কু অন্য সা ভাবিবে, 

সর্পবৈদ্য বলিরাই আমাকে জানবে । 

নিষাদ বিষাদ প্রাণে বলে পুনরায়, 

ইহাঁতেই কি শকতি আছে বা তোষায়। 



তৃতীয় জী 

কোন্ বিদ্য। আছে তব কোন্ শুগধর ; 
কার বলে বলী হয়ে নাগে নাহি ডর। 
ভীম দরশন নাগ মহাতেজবান ; 

কিসে করিতেছ তুমি এই তেয় জ্ঞান: 

প্রকাশিতে প্রাপ্ত বণ তবে অলম্পায়, 

অকপটে আদ্যোপান্ত ব্রাহ্মণে জানায় । 

“শুন তবে মনদিয়া কারণ ইহার, 

যে হেতু নাগের ভয় নাহিক আমার । 

জনৈক কৌশিক খষি বছুদিন হস্তে, 

পর্ণশাল। নি্মাইয় আছে অরণ্যেতে ১ 

একদা গরুড় আসি তার সন্ধান; 

অনন্তর বিষ মন্ত্র করিল প্রদান। 

খদ্ধিবস্ত বনবাসী খধির সমীপে, 

ইনি অন্যতম সেই অরণোর মাঝে । 

দীনতায় প্রপীড়িত হইন্ছর যখন ; 

ব্রহ্মচারী হয়ে সেথ। ছিলাম তখন। 

অত্ন্্র ভাবেতে থাকি দিবস যামিনী, 

পৃঙিয়!ছি ভক্তিভাবে তা র পান্রথানি। 
আমার পুজায় কিংব। অনৃষ্টে, তাহার ; 

অনুভবে হল বুঝ দয়ার সঞ্চার । 

তাই সেই খধষিবর অযাচিত ভাবে ; 
 মন্ত্রীধধি শ্িণাইল মোরে নিজ ভাবে। 
তাহাই সম্ঘল মম শুনহে শিকারী; 
তাহার সহায়ে আমি লাগে নাছি ডরি। 

কিঃ 



নাগ-লীলা। 

সাপুভড়কা গুরু ভই তারি ক্ষমতায় : 
জানিবে সে হেতু মম নাম অলম্পায় |” 

'এতেক শুনিয়া ব্যাধ মনে মনে ভাবে; 

"যেই দেখাহবে নাগে সেহ মণি পাবে। 

তাহা যদি হয় তবে কিব। চিচ্চ। আর, 

সোনায় সোহাগ! যোগ হ'ল ত আমার । 

শ্রম বিন ধন লাভ বড় ভাগ্য গণি; 

ভূপিদন্তে দেখাইক্সা গ্রহণিব মণি। 
ই] ভাবি অকৃতজ্ঞ নর কুলাঙ্গার; 

সোমদত্ত প্রতি কহে আনন্দ 'অপার। 

«ওহে বস্ শুনিলেত বিপ্রের বচন; 

যে দেখাবে নাগে, মণি পাঙ্কবে সেজন। 

চল মোর ভূরিদত্তে করাছে দর্শন; 

,এ* বেলা গ্রহণি তার অমূল্য রতন। 
“মন স্থযোগ বাছ? ঘটিবেনা আর ; 

প্রাপ্তৈশ্বর্ষা দণ্ডাঘাতে নহে তাড়াবার 1” 

হঠাৎ পিতার মুখে শুনি এ বচন; 

সোমদত্ত শিহবিয্া উঠিল তখন । 

“কি বলিলে পিত! তুমি বলিলে কেমনে ; 

কোন প্রানে পাপ কথ। আনিলে বদলে ১ 

বিন্দুমাত্র যেই জন করে উপকার, 

জখবনে শো'ধতে নারে কতু তার ধার? 

এমন জলেন যেব ক্ষতি বাঞ্ছ। করে, 

তার সম দ্ুত্নাচার কে আছে সংসারে । 



: সৃতীর সর্গ। 0 ইক 
অধিকস্ত ধেই জন নিজ স্মুথ ছেড়ে, 
রাজাসনে বাঁজভোগে পুঙ্গিল মোদেরে। 

বৎসর করিয়া বাস যাহার ভবনে, 

ভোগিনু শ্বরগ সুখ মানব জীবনে ॥ 

কোন্ প্রাণে বল পিন্তা এ কথ! বাঁললে ; 

সুহুল্লভ মস্ষষ্যত্থে জলাঞ্জলি দিলে ? 

স্মপলেও যেই ভাব হৃদয় শিহরে' 

কোন্ প্রাণে দেই কাজ চ1ও করিবারে। 
বিরাম লভিয়া স্থুথে শীতল ছায়ায় ; 
কোন্ জনে সেই তরু কাটিবারে চার । 

এমন যে অকৃতজ্ঞ ভবে ছুরাচার, 

এমন কি নরকেও নাহ স্থান তার। 

মোছে মুগ্ধ হয়ে পিতা না তল্স উচিত, 

মহাকতত্রের কার্য করা কদাচিত। 

বদি কপিবারে না লোন্ড সংবরন, 

'দল সে যখন কেন নিলে না তখন ৪ 

দাসের মিনতি এই রাখ এইবার 3 

ধনলাভে বাঞ্চা ধদি হইবে তোমার । 

তাহাহলে চল পিত। ভূরিদত্ত স্থান, 

আশাতীত ধন তি!ন করিবেক দান। 

শুনিয়া ও এবম্িধ পুত্রের বচন 3 

তথাপিও ফিরিল না ব্রাঙ্গণের মন। 

ভাল মন্দ হিতাহিত জ্ঞান নাহি যার, 

উপকারে অপকার বোধ হয় ক্চার.। 



২৩৮৮. নাগ-লীল! ।. 

বরঞ্চ আরও হ'ল হিতে বিপরীত, . 

বুঝায় কুনীতি যত পুত্রকে ত্বরিত। 

“ওহে অল্পমতি পুকজ্র বালক অবোধ; 

সংসারের হিতা'হভ নাহি তব বোধ 

লোক ধর্ম কিছু মাত্র নাহি বুঝ তাত, 

তাই অনর্থক তুমি বলিতেছ এত । 

লোক ধর্ম ভাল মতে যদ্যপি জানিত; 

তাহ! হ'লে মিছামিছি এত না! কহিতত। 

এক বস্ত হাতে আন এক বস্তু পাতে, 

যুগপথ বস্তদ্বয উপজিলে তা'তে। 

প্রথম আহার বিধি পাত্রস্থিত সেই ; 

যাহা হস্তগত তাত আহ্ছ থাকবেই । 

দুরে রাখ! বিধি নয় নিকটের ধন; 

জানিবে লোকের ধর্ম হ'লে বয়ঃক্রম |” 

নিষাদদের এইরূপ পৈশাচিক কথা, 

শুনি সোমদত্ত বলে পেকে বড় ব্যথা । 

তব বাক্য শত শত বৃশ্চিকের মত ; 

দংশিছে হৃদয় করি মরম পীড়িত । 

ছি ছি শি৩] তব বাক্য পশিলে শ্রবণে ; 

তুচ্ছ বোধে ঘ্বণা জন্মে এ হেন জীবনে । 
এত অকৃতজ্ঞ বদি চাও হইবারে 
পিশাচ তোমার সম কে আছে সংসারে। 

'মত্র দ্রোহী যেইজন তার পরিনাম ; 
ঘনস্ত অবীচি ভিন্ন নহে অন্ত ধাম। 



্ ॥ হা তু " টে রর রে 

ল্গ ৮. ২ 000 ৩৪ 
তক থর তি ॥ সা 

এমন. যে মহাপাপী ভবে যেই জন; 

জীবিতেও করে তারে পৃথিবী গ্রহণ 

এখনও বলি পিতঃ কর অবধান ঠ 

ধন পাবে যাও তুমি ভূর্িদত্ত স্থান। 

স্বেচ্ছায় কর না কভু বৈরতা সাধন : 

অচিরে ভোগিবে ফল না যাস খণ্ডন । 

পাসে পড়ি ব'ল পিত! এই ঠিক্ষা দাও । 

আমার বধন হেরি, ইহ! ত্যাগ পাও । 

পু স্নেহ থাকে বি তোমার অস্তরে, 

সাধোনা এমন কাব্য বাজ সকাতরে । 

আার বলিব না পিতঃ এই শেষ বার; 
দাসের মিলতি বাথ চরণে তোমার । 

হায়রে ! পুত্রের এত মিনতি হেরিয়া; 

বিন্দু মাত্র বিষাদের না জন্মিল দয়! । 

ত্র প্রতি চেয়ে ৰলে ব্যাধ ছুরাচার; 

হয়েছে কি, ভব মনে ভয়ের সধশর £ 

কেন এতে রুপ হয়ে কষ্ট পাও মনে? 

কিবা আছে ভাবিবারুস্সামান্ত কারণে । 

যজ্ঞ করি ব্রাঙ্গণের। শুদ্ধি লাভ করে? 

কিসে তব এত ভয় হতেছে অন্তরে । 

ষদ্দি মোদেরও পাপ হয়ে থাকে কোন ; 

শুদ্ধ হব মহ্থাবজ্ঞ করি সম্পাদন ।* 

নীরবে ধৈরব ধরি করিল শ্রবণ? 

ব্রাহ্মণের এতাদৃশ গছিত বচন 1 

০ 
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পাপাজ্মার পাপ মতি নারির ফিরাতে ॥ 

সঙ্গ ত্যাগে সোমদত্ত স্থির করে চিতে। 

এমন পাপীর সনে থাক। শ্রেক্ং নয়, 

বৃথ কাষে কেন আর ন্দীবন বিলয় 

সতের সঙ্গ হতে এই সে কারণ, 

আপনাকে বহুদূরে রাখে বুধগণ । 

কি আর বলিখ শিত! সদণে নামার ; 

ঘুচিল জন্মের মত সন্বন্ধ দোহার । 

পিত! তুমি পুত্র আমি কর্তব্য আমার; 

করিয়াছি ঘথ। সাধ্য-_শেষ এইবার । 
চাহিলাম কতভিক্ষা! তোমার চরণে; 

করিন্ু মিন'ত কত না শুনিল। কানে) 

থাক তবে ক্াপনার সুথ শান্ত লক্ষে : 

অশাস্তি বাড়াও কেন অবোধকে নিয়ে ! 

ভাব ষবে শত্রু নামি তোমার সঙ্গেতে, 

পথের কণ্টক,--তাই চলিলাম পথে 1৮ 

এ বলিয়। সোমদভ বিষাদ মানসে, 

উদ্দেস্তে দেবের প্রর্তি সকরুণ ভাষে। 

“অস্তরীকফে হেথা বদি থাক দেবগণ 3 

কৃতদ্ন 'পতার কন্ম কর দরশন। 

তোমাদের কাছে মম অন্তিম মিনতি ; 

শুনেছি তোমরা ধর অশেষ শকতি। 

যদি পার শাক্তধর শক্তি প্রফোগেতে ; 

ফিরাও পিওর মন ছ্ফম্ম কইতে । 



ন! পান বদ্যশি আর কর পলায়ন ; : রং 
কেমবে থাকিয়া নছে করিবে পর্শন ? 
'এই পাপে ব্রাহ্মণের ঘটিরে বিল ; 
ৰনুন্ধর! একুপিতা হইবে নিশ্চয় । 

পরিনাম এ পাপের 'অবীচি আগার ; 

পৃথিবী না সহে তার মিজপ্রোহীতার ॥ 

হইলেও পিত। তবু ক্লতগ্নেপ্ সনে, 

মুহূর্ত বঞ্চিতে আর নারির জীব । 
আমার গন্তব্য পথে চপিলাষ আমি, 

তোমার কর্তব্য পিত! কর এবে তুমি।” 
এ বলিয়া সোষদত্ত বিষাদিত মনে, 
বথা ইচ্ছা! স্থানান্তরে চলে যা বনে | 
আমাদের ভগরান ভাব ব্যক্ষ তঝে, 
বলিলেন শ্রাবন্তীতে পরিষদান্তরে | 
“শুন মম ভুকুপণ গুন মন মিশ্ব, 
বহুশ্রুত নোবদত্ত এ কথ। বলিব! । 

উচ্চৈঃস্বরে জীবগণে জানাইয়! পুন, 
করিল ছুথিও প্রাণে ন্যস্ত গ্ররাণ» 
ক্রমে ক্রমে হিম!লয়ে প্রবেশ করি ১ 
রহিল কুঠির বাঁধি দন্ন্যাপী হইব । 
পিতার হৃদয় ভাবি তাহার হৃদয়, 

হরেছিল সংশারের প্রতি বিষময়। 
প্রত্রজ্য। গ্রঃণ করি শান্ত তপোবনে, 

ভূলে গেল পূর্ব স্বৃতি তপঃ অচরণে। 



২২ নাগ-্লাল্!। 

সংসারের প্রহেলিকা আবর্জনা তম, 

ঘুচিয়! ফুটিল জ্ঞান-জ্যোতি নিরুপম । 

শ্বচ্ছ চন্দ্রমার মত হৃদয় তাহার ; 

হইয়াছে নিরমল প্রশান্ত উদার । 

জব ছি'সা মাদকতা লোভ দোষ মোহ; 

_ ষড়রিপু প্রলোভনে অচঞ্চল দেহ 

সর্বজীবে সাম্যভাব জাগিল অন্তরে ; 

সহৃথে হুপ্ধঘ আত্মভাবে দেখে সে অপরে। 

গোম্পদের তুল্য হৃদি হল পিন্ধু প্রায়, 

স্বর্গ মর্ত্য রসাতল দেখে আপনার । 

তার সম কেব সুখী ভবে আছে আর 

অস্তর্ভেদী দিব্য চক্ষু ফুটিয়াছে যার। 

তার হদে কোথা পড়ে রাগ ছ্েষ ছায়।; 

চরাচর বিশ্বময় ব্যাপি ধার কাযা । 

ফেছেতু এখন তার নির্দল জীবনে ) 
পভিজ্ঞান সমা'পত্তি” লভিল সে ধানে । 

এইরূপে সোমদত্ত রক্ষি শীলাচার ; 

ধান মার্গে দিবানিশি করিয়া বিহার। 

করমের অবসান হইল বখন 

আনন্দে চলিয়া! গেল ব্রহ্মার ভূবন। 



তভীয় লর্গ । 

দারুণ নিয়তি । 

“সোমদত্ত চলি €গল ব্রাচ্ছণে ছাড়িয়া! 

ক্ষণেক ভাবিল বাঁধ স্স্তিত হইন্। | 

গৃহ ভিন্ন অন্য কোথ। যাইবে নন্দন 3 

ন1 বুঝিয়। গেল, যাক দেখ! হ'বে পুন 1 

আপন কর্তব্য আগে সমাপন কি 

বা! হয় পশ্চাতে তাভ1 করিব বিচাবি । 

এ নভাবিম্লা অলম্পায়ে অন্তমন1 দেখি ; 

“জিজ্ঞাসিল! মিছামিছি ভাবিতেছ কি? 

বালক আমার পুত্র নিতান্ত অজ্ঞান ; 

উন্মাদের প্রাক তাই কিল প্রয়াণ। 

অবোধের কথা শুনি কেব কায করে 

প্রাপণ্তধন পদ্দাঘাতে ফেলে যান্গ দূরে? 

ভুরিদত্ত নাগরাজে দিতোছ দেখান্সে । 

চিন্ত। ত্যজি মম সনে চল এ সময়ে”, 

এ বলিয়। সেথ1 হ'তে ত্রাঙ্মণে লইয়া, 

দাড়াইল শ্ুগ্রোধের নাতি দূরে গিয়া । 
মহাম'ত ভূত্রদত ব্লীক উপর ; 

শায়িত তখন ভোগে খুটাইয়া শির । 

অঙ্গুলী সঙ্ঘেতে ব্যাধ হাত বাড়াইয়! ; 
অলম্পায় প্রতি কছে সেথা দাড়াইঙ্া । 

“দেখ ওই শির বার ইজ্জগোপ সমঃ 

মনোরম রক্তবর্ণ ব্যোতি আনুপম | . 

২৪৩ 



হঞ্৪ 

কার্পাসের সমতুল শুভ্র কোমল ; 

বন্ীকে বাহার দেহ শোভে নিরমল | 
এই পেই ভূরিদত্ত নাগের ঈশ্বরে ; 
গ্রহণ করিস্স। শ্রীষ্জ মলি দাশ মোরে। 

চতুরঙ্গ উপোসথ করি খ্সধিষ্ঠীম ; 
নগ্ন খুদিয়। ধ্যানে আছিল শয়ান । 

ব্রাহ্মণের এভাদৃশ শু!ন ক্টশ্বর ; 
চক্ষু উন্মীলিত করি চাহে নাগেশর | 
নিষাদে সন্মুথে ছেরি বিষাদ হইল ; 

পরমাদ ঘটাইল বুঝিতে পারি । 
“হায় আমি স্বকাধ্যের অস্তরায় ভয্ষে) 

তুষিরাছি এই ব্যাধে স্বীয় রাজ্য দিকে 

দেব ভোগে দেব সুখে রেখেছি বতন্দে ৮ 

বিন্দুমাত্র ছুখ যেন ন!হি পাক্স মলে । 

অবশেষে দেই সুখে উপেক্ষা করিল 

আসিল আপন দ্লোষে পান্ভাল ছাড়িয়া । 

মণি দিয্সা সাধলাম কতই তখন; 

[িকস্ত কোন মতে তান লা! কৈল গ্রহণ। 

অথচ এখন সেই অম নাশ তরে 

বৈরীভাবে লক্ষে এল অহিতুত্তিকেয়ে । 
মিত্রদ্রোহীতার প্রতি যদ্দাপি এখন ; 

কোপ করি করি আমি তীক্ষ দরশন । 
তা*হলেে ব্রাহ্মণ অম দৃরিতেজানলে ; 

ভম্ম হবে ভৃধ ভুল্য জলন্ত আনলে । 



নক 
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'কিন্ত আমি ন। পাজি লে কার্য রুক্িতুত ; | 

চতুরঙ্গ উগোনখ ভক্ষ হবে তা'তে। 
শাল নঃ হ্গ্ধ বদি কি কাজ জীবনে; 

পবিত্র চরিত্র রত্ব হল্রভ জীবনে ॥ 

অন্থঠানে পক্ষ করিয়াছি যাহা ; 
কেমনে মিথ্যায় কর্ন কলুষিত তাহা 

এ জীবন গেলে পা” নূতন আবন, 

জন্মান্তরে দিব্য দেহ করব শ্রহণ । 

ককিন্ত বদি সত্য ধন হারাই ছআমার ; 

শত জন্মে তাহ কভু পাহব না আর। 

আজ যদি অন্ত্রাঘাতে ব্রাক্মণ আমাক্স 3 

খণ্ড থণ্ড করি রক্তে অবনী ভাসাক্গ। 
কিংবা অপ্পকুণ্ডে ফেলি পোড়ায় অনলে 3 

অথব৷ স্থৃতীক্ষ ধারবিদ্ধ করে শূলে। 

তথাপিও কিছুতেই ব্রোষ পরকাশ. 

কার না করুক পে ষথ! অভিলাষ ।* 

এ বলির! চক্ষু বুঝি রহে পুন পড়ি 3 

অধিষ্ঠান পারান্মিকে পুর্ব সত ম্মরি । 

অলম্পান্ন প্রতি বলে নিষান তখন 3 

“মণি দিয়া ভৃরিদত্তে করহ গ্রহণ। 
অপরূপ নাগরূপ নেকামি অন্তরে) 

: অলম্পান্স প্রাঙ্গণের আনন্দ না! ধরে। 

-হষট্ তুষ্ট হয়ে অতি, মণিতে আমার» | 
«এইক্ষণ ক্বছে কান প্রয়োজন আর। 



২৬ নাগলীলা ॥ 

এ বলি যেমনি মণি নিষাদের হাতে ?. 

এই নাও ধর বলি ফেলাইর়। দিতে । 

নিষাদের হাত হ'তে পড়িক্সা ভূতলে ; 

অমনি বিছ্যৎ বেগে লুকাল পাতালে। 

অব।ক্ নিষ্পন্দ ব্যাধ অদ্ভূত নেহারি ; 

হঠাৎ হইল একি !1-_হৃদন্প বিদারি ;-_ 

বহিল শোকের উত্স শতসুখী হুয়ে ঃ 

যথা ঝঞ্জা তামসীতে পাস্থ অসহায়ে । 

মিত্রদ্রোহী, মণিহারা, পুত্র পলায়ন 3. 

ভ্রিবিধ বুশ্চিক করে শন্গীর দংশন । 

“হায় আমি না শুলিক্স। পুত্রের বচন; 

লভিলাম পব্রিণাম এই কি ভীষণ 

এইকূপে অনুতাপ কত্রিতে কর্সিতে ; 

শুছে চলি গেল ব্যাধ কা'দত্তে কাদিতে । 

অতএব পর-ক্ষতি বাঞ্ছ। কৰে যেই; 

পুর্বে আপন ক্ষতি সাধি রাখে €েই ॥ 

লোভ মোহ বশে পরে ঠকাইতে চাষ ; 

না ঠকে সে কিন্তু, ঠকে যেন ঠকান্ | 

লভিবে ভাবিয়া ধন ধন্মে দিল কালী; 
উচিত পড়িল তাহ কপা?লতে ছালি। 

সন্দষ্টিক কর্মফল জীবের জীবনে ; 
ভবের ভাবুকজন ভেবে দেখ মনে । 

অতপর অলম্পাস্থ শুন কি করিল; 

ষথাবিধ দ্বিব্যৌষধি তুলিয়া আনল । 



চিবাইয়া রস কিছু করিয়া সেবন ; 

অবশিষ্ শ্বীপ্ অঙ্গে করিল লেপন। 

তারপর দিব্য মন্ত্র উত্তম জপিক্বা। 

দ্বিতীয় ওধধ এক পুন চিবাইয়া ৷ 

লেজ নাড়! দিয়া কোবে ধরিরা মস্তকে 3 

চর্বিত ভেষজ থ্ থু নিক্ষেপিল সুখে ! 

শুচি জাতি নাগরাজ শীলভঙ্গ ভয়ে ; 

তবু কিন্তু না চাহিল নয়ন €মলিস়ে । 

অহো! কি নিঠুর বিপ্র নাপাক্সি বলিতে ;: 
লেছ্দে ধরি ভূরিদ্*নত আছাড়ে ভূ'মতে ! 
তাড়নায় বোধিসব অস্থির শরীর ; 

ধর! ভাসাইযকে ছথে বিল ক্ুধির। 

রছিত উত্থান শক্তি করি হীন বল 

হহাতেও বিপ্র তবুক্ষান্থ না হইল! 

আবশেষে অহ্রক মদ্দনের নায়, 

চু প্রান্ত করে হাড় মাড়াইন্া৷ পার । 

বাতনাক্গ ভূরিদভ মুদিয়1 নয়ন ; 
কত যে কাদিল তাহ) কে করে বর্ণন । 

অবাক্ত অস্ফৃট স্ব্ে শ্রি মনোমযে ও, 
রোদনে অশেষ ছুথ সহিল হৃদয়ে। 

সম্যক সন্ধল্প সত্য বাক্য মহাভাগ ; 

নই তবে বলি তবু না করিল রাগ। 

প্রাণাপেক্ষ। সভা---শ্রেয় জ্ঞানীর জ্ববনে ; 

কুষ্ঠিত ন। হয় তাই প্রাণ বিসঞ্জনে। 



বল নবগস্জীললঃ ৮. 

এই ভাব ব্যক্ত হেতু পঙ্জিবদাস্তরে । 

ভিক্ষুগণে সম্বোধিরা বলে অন্তরে । 

“দিব্য মস্ত্রোবধ দিয়া ওহে ভিক্ষগণ, 

এইরূপে ভুরিষতে ধরিল ব্রাহ্মণ ৮ 

ইত্যাদি বিবিধোপায়ে ছুর্বল করিয়া ; 

লতায় ০পটাব্রি 'এক নিল নিন্ধ্রাইয়। | 

ভার মাঝে মহাসত্ধে পুরিস্লা লইল,; 

দীখ দেহ হেতু কিন্তু তাতে ন। ধরিজ। 

অবশেষে দওসঘ।তে দিল ঢুকাইয়া।, 

পাষাণ বিদরে অহে। যাতনা হেবিয়া । 

এই বাক্যে মহাসন্বে বলে সাপুড়িন্া ; 

সহ মুদ্রায় দিব তোমাস্স ছাড়িয়। ॥ 

অতপর কাদে ঝুলি পথ বাহি চলে; 

বনভুমি আতক্রমি গ্রামাস্তে আলিলে ॥ 

উচ্চৈঃস্বরে ডাকি বলে প্র'তিধাসীগণে ; 

“কে আছ দেখবে, নাচ আইস এখানে । 

নাচাইব নাগরাজে অপুর্ধব বরণ । 
দেখ নাই পুর্বে যাহা কোমর কখন 1" 

সাপুড়িকা বাকা শুনি যত অধিবাসী , 

একে একে সমবেত হ'ল সবে আদি । 

গ্রমদাভিনাষী নর বার্ত। পেজে ক্চার $ 

অনিমিষে জনাকীর্ণ করে চারিধান। 

»ন্যান্ডের প্রান ছুটে বালকেজ দল; 
মুহূর্তে পড়িল গ্রামে মহা! কোলাহনদ। 
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আন সমাগম হেকি আলন্দে ব্রাক্মণ, 
“মহাসন্বে আহ্বানির! বসল ৬খন। 

"ওহে মঠানাগরাজ বাহির হইল) ; 

দেখাও অপুর্ব নাচ সভায় আসসিন্ব। ।” 
বুদ্ধান্কুর ভাবিলেন ঝুরি অভ্যন্তরে, 

একরূপে ব্রাহ্মণ মেরে নাহি দিবে ছেড়ে ॥। 

ধনাশাস্ব করিয়াছে আমাস্ব গ্রহণ ; 

যেমনে পাইবে ধন করিব তেমন। 

নাচি বন্দ আদদাকার বুহতী সভায়; 
বহুধন পেয়ে বিপ্রছাড়িবে আমায় 

ইভা ভিন্ন অন্য পথ নাহি সুকতির ; 
এ শাবির! হইলেন ঝুরির বাকির । 

আদেশ করিবে বিপ্র যাভা করিবারে ; 

তার প্রতীক্ষায় বল তাহা করিবারে। 
বতঃপর্ সাপুড়িয়। আদেশে শেন : * 
ষথাক্রষে বোধিসন্ব করিল তেমন । 

ছোট হও ছোট হর বড়হও বড়; 
উচ্চ নীচ বাক। সোজ1 অপূর্ব শ্ধর | 
স্যভাবতঃ মাত এক লাপেশের ফণা ; 

আন্ত ক্রমে, ক্রমে ক্রমে ধরে শত খান! । 

প্রসারিত কভু দে কু সক্কোচিভ 

কভু অধোশিরে সিন্স কতু অস্তনিত্ভ ৷ 
লাল নীল পীত শুভ্র ধূলর খুম্ল 
বিবিধ বরণে খেলে চশকাঞ্চল $. 



ইহক্ষ নাগ-লীলা । 

. চগ্ঞ কর্ণ মুখ নাসা দিয়। পুনরায় 3 

ধূম বহি জল স্াশি কভু বাহিরায় । 
মহানাগ মহাসজ মহা গুণ ধরে; 

যাহ1 বলে গুপ বলে শীঘ্র তাহা করে। 

সত্য শীল ভঙ্গ ভয়ে মহাসত্ব নাগ; 

স্বেচ্ছায় আবদ্ধ যেন রজ্জু বন্ধ নাগ । 

কি অশ্রুতপুর্ধে বার্ত। শুন ভক্ত গণ, 

ভেবে দেখ কলননে ও অপুর্ব দশন । 

নেহারি অদ্ভুত ন'চ অদ্ভুত ব্যাপার ; 

নির্বাক নিস্পন্দ সভা স্তব্ধ চারিধার। 

মহ!মতি নাগেশের অলৌকিক প্রভা ; 

বদনে অমিয় শোভা হেরি মনলোভা 1 

বিন্মক্ন বিশুড় পাব সভাসদগণ £ 

ভাবে, লাগরূপে বুঝি কোন মহাজন । 

, পন্ডিয। সাপুড়ে ভাতে এত ক্রেশ সঙ্গ ॥ 

উরগ জাতির কোথা এশক্তি না হয় 7 

সঙজ্জল নয়ন হেরি মলিন বদন; 

করুণায় দ্রবীভূত হ'ল সর্বজন ৷ 

অবাক্ত কাতর কিযে বদনে ভাপিল ; 

অশ্রু সম্বরিতে যাতে কেহই নারিল । 

শাস্তোজ্জল কাসন্থি কিনি তরপ অরুণ ; 

সায়্াহু-কুহ্ুম সম ক্রমশঃ শ্রীহীন । 

স্মেহ সে অভিভূত অমন সবাকার 

স্বর্ণালক্কারাপি দিল বা আছে বাকার। 
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এন্সপে সে সাপুড়িয়া একই দিবসে ; 

ল।ভল সহত্র সুদ্রা' নাচায়ে নাগেশে । 
অতৃপ্ত বাসন! বহি বড়ই ভীষণ ; 
গ্বতানভতি সমলোভ তাহার ইন্ধন । 

তাই জীব যত পায় তত বাঞ্ছা করে? 

প্রাপ্তধনে তুষ্ট হ”য়ে নীরব কে ঘরে । 
লক্ষমুদ্রা পেলে ইচ্ছ। হই তো টা পতি; 

তাতেও হইলে লাভ পুন মহীপতি 1 

“ব্রাহ্মণ ভাবিল মনে যদ্যপি ইহার, 

ছাড়িদিই বহুধন বৃথা বয়ে বাক্স । 

বলিয়াছি বটে নাগে তৰে দিব ছাড়; 
যবে আমি সহম্বেক মুদ্রা লাভ করি। 

বদ্যপি এ ক্ষুদ্র গ্রামে এত লাভ হ'ল 

তাহ। হ'লে মহাপ্রামে কি নাহ'বে বল । 

এখন ছাড়িতে কভু উচিত না হয়; 
নগরে লইয়। গিক্প। দেখি কিবা হয় । 

এব্ধপে হইয়া) লোন্তে মুগ্ধ অতিশন ; 

মহাসন্ত্বে ছাড়িয়া না দিল হুরাশয়। 

লভ্যধনে নিম্দ্াইল বত্বময় ঝুরি ; 

নানাবিধ পত্রিচ্ছদ নিল মনোহারী 1 - 

বদন ভূষণে অতি ধতন করিয়া ॥ 

নাগরাজে রত্বমক় ঝুরিতে লইঙ্া | 

মহাউৎসবের কালে মায়াবী বেমতি ; 
চলিল শকটারোহি নগরে তেম'ত 1. 



 সইগিনজটজে 

ক্রমে প্রা বহাও্রাম কৰি বিভক্প ১. 
নানাক্কানে, নালা পাম্প বন্ধন । 

অহ কি নিক্দল পাপী সাপুড়ে এমন 3 
তথাপি তাহাকে ছাড়ি দিল কি তন্থন ৯ 

অ-শেষে বারানসী মহান্পন্ীক্জে ; 

উপনীত সাপুড়িস। প্রমোদিত চিতে ৷ 

আঅনাবামে 'আনাহানে ভূুরিদত ধীর ১ 

ক্রমে ক্রমে জার্ণ শীর্ণ বিবর্ণ শবার । 
মধুসিক্ত লাজ আর মঙুক বারিক়া 5. 

ভুরদত্তে থাইবারে দেক্স সাপ্ুড়িক্স! | 
1কন্ত তাগা বুদ্ধান্কুর না করে আহার, 

হদি পাছে তাহভলে নাহি ছাড়ে আর । 

আধ্িকক্ত প্রাণা হত্যা হু ভাল ভরে; 

ভস্ক সেই পাপভাপী হ'তে হবে পরে। 

চাবধালে চারিছ্বালে কাশী রাজবাড়ী, 

দুর্গ অভ্যস্তন্থর সৌধ সোভে সারি সাহ্ছি। 
বালে হালে সুসজ্জিত তসনিকেব দল ; 

ঘুবতেছে ফিরেছে চরণে চথমল ॥ 
উত্তর পশ্চিম ব্খার দক্ষিণ পুরবে ; 

ক্রমে ক্রমে চালি দ্বারে নাচায়ে উত্সবে । 

ভাবিল সে সাপ্ুুড়িক্! পুর্ণিমান দিলে ও 

নাচাতব নাপক্াজে বাজার এপ্রঃঙজন্ে। 

মহারাজ গীত হ'লে পাব বহুধন 

-দেখিইথে আনুফতি কি কারে সজল । 
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এ ভাবিক়্া প্রহরীকে বলিয়া! পাঠাল 7 
দৌবারিক বাজদ্বারে এ সংবাদ দিল।. 
বার্তা পেকে মহারাজ আদেশিল তাক্স 9 

দেখিব কেমন নাচ লয়ে এস তার 1. 

দুত গিক্সা জানাইল সাপুড়ে সদর্নঃ 
খদেশিক্গ মহারাজ করাও দর্শন । 

আদেশ পাইক্সা বিপ্র প্রবেশিল গড়ে; 

মহাধূমধাম পড়ে রাজ অজঃপুরে। 

অদৃশ্থ পুয়ব মাগ বিচিজ্জ বরণে; 

ড় জ্যোতি বিষণ্ডিত আডুত দর্শনে । 
রাজা রাণী ছষ্টতুষ্ঠ মুগ্ধ পুঙ্নজন ; 
সাপুড়িস্স। মুখে আব অপূর্ব বর্ণন। 

নবনাপ লঘধনাচ নব খঅভিনস্স ; 

দেথিষে ঝপাজার আজি আনন্দ হন । 

ভেরীশব্দে জান্াইন্স নাগরী ক'গণে 

অপুর্ব নাগের নাচ হনে রাজাজনে। 

নিয়োজিল। কারিকরে মঞ্চ লিরিষাণে ; 

সাজিল ভিতিধ মঞ্চ জবোগ্য ভুষশে 1 

মধ্যখানে উচ্চবেদী হুইল সাজার ; 

খচিত স্বর্ণ অশি অনি কি বাহার । 

সাধু কর্দে ক্ষিপ্রকাক্ী এমন বেজন ; 
না জানি তাভার হন্দ পবিত্র কেমন : 

পড়ে গেক্ছ শ্রআাকের আন্ছতিক় লাড়া $ 

নাচ দেখ্িন্র জয়ে দেখ কণ্চ চাড়া । 



চক্ষ্ভঙ্ন তলগ্গা £& 

সমুদ্রজার স্বপ্র দর্শন । 

বিভোর যামিনীদেবী গভীর নিদ্রা, 

মুছমন্দ বহে বাত অবসম কাক । 

নাজ্ঞাগে একটা মা পাখী কোন খালে; 

বিআাম 'আমিস্স ধাবা সবাকার প্রাণে । 

গাভীর নীরব সতী পাতায় পাতায়; 

যষোগাসনে যোগী ষথ। রত তপস্তায় । 

স্ুধাকর সুনাকরে সুধাক্ষতে প্রাণে ; 

বিমোহিনী কুমুদিনী সরসী জীবনে । 

কোথামণজ্র ছ'একটি নিশাচরগণপ ; 

চুপে চপে নিশাকরে করে বিচরণ । 

'দবাশ্রমে বিশ্বপুরী ক্লাস্ত অতিশয়, 

ভিথারীর পর্ণশালা রাজার আলক । 

নাগবাজ আঅস্তঃপুবে আকঞ্জি পাতালেতে ঃ 

সুপ্ত! সমুদ্রজ। বানী এ হেন নিশিভে। 

নিদ্র' যাক্স মহারাপী হীরক শব্যাক্ক 
স্থিতীষ্ম প্রহর নিশি গত হক্স প্রাস্স। 



চকুর্থ সঙ্গ. ৫৫ 

ভীষণ স্বপন স্বর! দেখিল1 তখন ; 
বম দূতাকৃতি এক তিমির বরণ । 

শাণিত কপাণ করে রক্তাক্ষ বনে ; 

বিকট ভ্রকুটি করি আনিয়া সদনে । 

রাণীর দক্ষিণ বানু করিনা ছেদন ; 

সরক্ গভীর নাদে করে পলায়ন। 

প্রাসিত! বিহবল! ভীতা চকিত! অমনি; 

শধা? তাজি চমকিয়। উঠি বসে রাণী । 

সত্যই দক্ষিণ বাছ নাই কি আমার; 
ভাবি হকাতডায়ে দেখে বান আপনার । 

মানসিক বিভ্রমত! চলে গেল দূরে ; 

ষথার্থ স্বপন বলি জানিল' অস্তবে | 

যেই দিন ভারদত্তে ধরিল ব্রাক্ষণ; 
সে নিশিতে দেখে বাণী এ হেন স্থপন । 

স্বপ্ন হেরি মহারাণী চঞ্চল! হইল ; 
অমঙ্গল আশঙ্কার জদর কাপিল। 

, ছুক্ু হুর করে প্রাণ পুত্রের তরে; 

বাম নেজ বাম বান্ছ নাচে থরে থরে। 

চোখ কচালিতে হাত ভালে ভুলে বায় 

শূন্ত বোধে আপনিই বুকে হাতড়ায়। 
অমঙ্গল চিহ্ব বত হেরিয়া শরীরে, 3 

তাবিল! অন্থভ কোন ঘটিবে অচিরে । 
পুত্র চাবি কিংস্বা রাজ! আঅথব1 আমার ; 

বিপদ হইবে ইথে বে কোন কাহার। 



২৫৬ নবগস্ষী জা । 

অধিকঙ্ত প্রাশাপেক্ষ! অধিক রতন ; 
ভূরিদত্ত তরে হ'ল বিহুলিত মন । 
কেন না সে নিজ পুবীকরি 'পকিকছার 3 

মন্ুব্য ভবনে গিন্বা বক্ষে শীলাচার । 

ব্দাপি সাপুড়ে কিংবা গরুড়ে তাহারে ? 

ধরে পাছে এই ভঙ্গে হৃদয় বিদলে । 

বিষ ব্যখায্স সাল! ভাবনার সাথ ; 

এরূপে তখের নিশা হঙঈল প্রভাত । 

মিন বদনা বাণী যেন উন্মাদিনী ; 

বহুদূরে ব্ছ ছুে যাপিক্সা যামিনী । 

অবিস্তত্ত পরিচ্ছদে করিল গমন ; 

কহিতে স্বপন বার্ত। বাজার সদন 

ফুল্ল কমশ্রিনী প্রায় বদনের শোভা ; 

কাঞ্চন বর্ণাভ দেহ, দেব মলোলোভ। । 

বিষাদে মলিনা পরে, বাসি ফুল শ্রাস় । 

ধুলা ধুসরিত যথা পদ ভাড়নায় 

ধৃতরাস্র মহারাহ্গ রাণীর বদন; 

এ হেন অশিন হেবি জিজ্ঞাসে তখন । 

“কেন হেরি ভাবাস্তর প্রেয়সি তোমার ; 

বিরস বনে 'হেথা কিবা সমাচার £* 

“কাস্ত। বলে প্রাণ কাস্ত শাস্ত কর মন; 

নিতাস্ত হয়েছি ক্লাস্ত বিভ্রান্ত মতন । 

অদ্ভুত শ্বপন হেলি রজনী নিশ্পিতে ; 

সভয়ে জাঙিল্ প্রাণ লাগিল কাপিতে । 



৯১৭ 

চুর্খপ। 7 বট 
বুক্তাক্ষ বিকটকার় ভীম অসি করে; 

কাল সম কাল বর্ণ কাল অনুচবে। 

ভীষণ ভ্র ভঙ্গি করি নিকটে আসিফ! ; 

অন্দে মম ডান বান লহল কাটিরা । 

তদ্দবধি নিদ্রা নাই যাই প্রাপেশ্বর; 

হৃদম্ বাধিত অতি বিকল স্তন । 

পুররদের কিংব' তখধ অথশা আমার : 

অমঙ্গল হবে বুঝি ইহাতে কাচার ? 

না হঙ্গ এমন স্বপ্র কেন আজি চেরি; 

নতছে পরাণ অতি বলনা কি করি। 

বপনের কিবা! বার্ত' না জানি বিশেষ ; 

প্রাণাস্তহে প্রাণকাস্ত কহ সবশেষ। 

বাছাদের ন! হবে ত কোন অমঙ্গল; 

প্রবোধ মানেন! নাথ হন চঞ্চণ |” 

করে ধরি সাস্বনিল ধুতরা রার ; 

"মন! ভাব হ'বেন। প্রিয়ে কোন অস্তব্ান্প। 

প্রা্ই শ্পন নিথা? ওহে চক্্াননী ; 

কচিৎ কোন মাত্র সতা হয় শুনি! 

দিন দিন কত হ্বপ্র দেখে নীবগণ; 

সবে শুভাশ্তভ ফল ফুলাক কখন? 

অঠহএব প্রাণ কান্ত। স্বপন হছোরযর়। ঃ 

নাভাবিও ন' কারও বিভলিতভ হয়া। 

পুত্র তরে চিন্ত। ”াই োরসি সরলে ; 
মম পুত্রে ভিংসাকরে কে আছে পাতালে। 



নাগ-লীল! । 

আমার সম্ভানগণ সহ শুণধর ? 

এক এক মহাবীর বাজ বাজ্যেম্বর ৷ 

এব পে সাস্তন। বাক্যে বিবিধ উপায়ে । 

কথঞ্চত শাস্তি দিল! বাণীর হৃদয়ে । 
কিস্ত তাতে আপনিও হইল বিস্বিত ; 

আালিল। এশুভ শ্বপ্প নহে কদাচিত। 

ঘটেছে বিপদ নভে ঘটিবে নিশ্চক্স ; 

পুত্র কিংবা অ'মাদের নাহিক সংশন্গ | 

লুকাহয়। মনোভাব রাশটর সদন; 

সান্বনি বিদান্গ দিলা স্ুবুদ্ধি রাজন । 
রাজার প্র বোধে মাত্র সমুদ্রজ। সহী; 

কিছু স্থির করিলেন মান:পর গতি ! 

সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত নাহ হইলেন চিতে 
অব্যক্ত ভরেন ব্যথা জাগে তবু চিতে। 

ক্রমে ক্রমে যতদিন বাইতে লাগিল ; 

পুত্রদের দর্শনে আকুল। হুইল 

আহারে বিহারে সদা বিমনা সতত ; 

শক্ষনে সু নদ্রা নাহি হয় রীতিমত । 

অদ্ধ মাসে ভূরিদনত আসার আশার ; 

বহির্ম' গাঁ গিন্গা বসি বক্ন প্রতিক্ষায় । 

অন্ত পুব্ুগণ আসে মাসপেকের পরে; 

কিন্তু ভুপ্দিত্ত আস প্রতিপক্ষাস্তরে । 
অন্ধ মাস হল গত তার দেখা নাই ; 
হ। হতাশ করে বাণী বিহ্বল! সদাই । 



চতুর্থ সর্গ। : ২৫৯ 
নিশ্চিত জানিলা মনে প্রাণের নন্দন ; 

ভারদত হইয়াছে বিপদে মগন ॥ 

পক্ষান্তরে না দেখিলে মায়ের বদন; 

ষে পুত্র থাকিতে নারে মুহুর্ত কথন। 

পঙ্গ গত আজ প্রাঙ্গ মাসেক হহল) 

»থাপি প্রাণের বাছ। কেন ন৷ আসিল! 

নাহি জানি অভাগার জদয়ের মপি; 

কোথা গেল কে হরিল করি পাগলিনী। 

কোণ আছ এস বাছা জননী জীবন; 

'বদরে হৃদয় তব ন! তেরি বদন । 

এইরূপে সমুদ্রজ, বিলাপ রোদনে 

দিবস যামিনী যাপে পড়ি ধরাসনে। 

দরদর বিগণিত নয়ন আসার) 

বুক ভাসাইয়া পড়ে অবনী মাঝার। 

নাছিল ক্রন্দন বিন দিব! কিবা রাতি) 

কাদিতে কাদিতে গেল নয়নের জ্যোতিঃ। 

অনিবার্ষয হুশ্চিন্তায় সতত অস্থির ; 

ক্রমে ক্রমে জীর্ণ শীণ বিবর্ণ শরীর । 

একপে মাসেক কাল হইলে বিগত 

থাক লে সুনর্শন আসি টপনীত 

অভ পরিষদ বৃন্দ রাখি রাজাঙগনে, 

অব্তঃপুরে গেলা একা মাতৃ সম্ভাষণে 
দৌঁথল! বিমর্ষ! রাণী উন্মাদিনী প্রায় ; 

নতাশিরে ণৌনহয়ে বাদয়া ধশায় 



২৬ নাগ-লীলা । 

সুদর্শন আসিয়'ছে চিস্তার আঁধারে; 

না হেরিল : না চাহিল চোখ তুলি তারে! 

হঠাৎ মায়ের ভাব দেখিক্স' এমত 

কিছুক্ষণ সুদর্শন হইল। বিস্মিত 

অবশেষে মাতৃপদে প্রণাম করিরা ॥ 

শুনরায় একপাশে থাকে দাড়াইয়া। 

তথাপি চিন্তার ঘুম শাঙদিলনা মার, 

জাঁনিলন। শুদর্শন আসিফাছে তাখ । 

বেন, তেমন ভাবে বসে ন্মাছে ব্রাণী, 

নয়নে বারিঝরে মুখে নাহি বাণী। 

বিস্ময় বিম্ড প্রায় আাবে আুদশন : 

মার এ ভাব আক্তি ভ'ল কি কারণ । 

আগে আমি মাত পদ পুজিতে আঁদিলে ; 

কতই যতন করি তুলি নিত কোলো। 

আনি কেন মুখ তুলি নাহি চায় মোরে ; 

ভাবিতে শাবিতে ভার হৃদয় বিদরে। 

হেরিয়! মায়ের দশা ব্যাকুল অন্তরে ; 

হ্থদর্শন একেবারে পাষে গিয়া পড়ে । 

কহিলা কাতর কণ্ে সঙ্গল নয়নে; 

“আসিরাঁছ জেহময়শ দেশ মা নয়নে । 

বহুক্ষণ 'আসিস়াছি তোমার সদন; 

বলমাভৎ কথা নাভি কহ ক্ি কারণ! রে 

জীর্ণ শীর্ণ দেত কেন ভঙ্গ হেরিজল সি নি 

কিসের লাগির' মাঃ হয়েছ বিকল। 



চতুর্থ সর্গ। : বউ১ 

কাঞ্চন বর্ণাভ ফুল্প কমল আনন ? 

কেন মাঠ পা'তবর্ণ হয়ছে এমন ? 

»ব্বকান পারপুর্ণ আগত মানায়; 

হেএয়াও মান মুখে কেন না ধুলায় 2" 

[অজ্ঞাসে কাতার এঠ পুত গদশন ) 

চাহিলন। তবুখাণী। তুপিয়। আনন। 

কেননা তখন গাণা ভূরিদন্ত তরে; 

বাহান্রান শূন্ত প্রা চিন্তা সিন্ধু নীরে । 

'চন্তার তরঙ্গ দো সুদর্শন বাশী ; 

ন। পশিল কণে তাই না শুনেপ রাণী । 

ক আশ্চর্য্য মনে ভাব দেখ বিচক্ষণ : 

চিন্তা জাবের ছি মোহিত কেমন । 

সুপর্শন ভাবেপুন জননী আমার) 

শুনেছে কি কারো কাছে মন্দ তিরস্কার | 

অথবা 'ক কোনজন ভয় প্রদশন 

ক্'রুয়ছে যেই হেতু মপিনা এমন । 

নগ্ঘপ তাহাই তন্গ বে প্রাণ দির1) 

পুচাব মায়র ভথ যতন করিয়া ।” 

ভাবিয়া মায়ের কাছে বদ পৃনরায় ও 

মুখ তুলি কেন মাহ মা এত আমায় । 

সন্তান যগ্চপি হয় শত (৮:.5 দোয়া; 

'ঈতথাপি মায়ের কাছে নিরমল শশী । 

রাগ ছ্বেষ মনোকষ্টে য কান প্রকারে; 

সস্তানের মায়। মায় ভুলিতে না পারে। 



৬২ | নাগ-লীলা । 

আকাশ ভাঙ্গিয় শিরে পড়িলে অশনি 

সে হখ সম্তভানে হেত্রি পারে জনলী। 

আগ মোর দেখাপেলে পেতেকত সুখ 3 

এখন ধন বাঁ মনে আনিয়াছ ছুথ । 

“কবা অপরাধ মাত করিরাছি পাক্স; 

না দাও উত্তর কন আমি অভাগায় | 

করিয়াছে কেব! তোমা বল তিরস্কার; 

হয়েছে কি কিবা কোন ভয়ের সঞ্চার ? 

কি ভয়েছে শীঘ্র মাত প্রকাশিরা বল; 

উপানম্প» করিব হৃদ হয়ছে চঞ্চল। 

এতক্ষণে ধীরে ধীরে শেষ বাক্য চয়; 

পশিল শ্রবণ পথে মায়ের হৃদয় । 

আঁচলে নয়ন বারি করি সম্বরণ ; 

বহুকষ্টে চাহে তুলি বিনহ আনন । 

এই কি! এসেছ প্রাণ সুদর্শন মোর ; 

নীরবে দ্াড়ায়ে কেন সাড়া লাই তোর । 

এতদিন কোথাছিলি জননী জীবন) 

অভাগীর কোলে আর অভাগণর ধছ। 

এ বলিয়া ব্যস্তভাবে প্ুত্র নিয়া কোলে ; 

অশ্রসিক্ত মুখে চুন্ব বদন কমলে । 

শুদশন পুনরায় জিজ্ঞাসিলা মায়; 

£বরস বদনা কেন হেরিমা তোমায় ? 

পিক্াছে কি গালে কেহ, অথবা তোমার ২. 

হয়েছে কি কোনরূপ ভয়ের সঞ্চার ? 
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“বাকাযশুনি মহারাণী বলে স্থদর্শনে ; 

মন্দ বলে নাই কেহ ভগ লাভ মনে। 

মাসেক হইল গত ওহে বাছাধন; 

গভীর নিশিতে এক দেখিন্ু স্পন। 

ক্লুতাস্তকিস্কর এক রুক্তাক্গবদন 

করতলে ভীম অসি ভীসদরশন। 

পাশে আসি দাড়াউয়া ভীমপরহরণে, 

কাটল দক্ষণবাহু চপলাচলনে । 
দেখিতে দেপিতে কোগা গেল লুকাইস্সা, 
সভয়ে উঠিনু আমি অমনি জাগিয়া । 

দেখিস! ভীষণ স্বপ্র ভীষণ ব্যাপার, 

তদবধি স্থথ নাই মানসে আমাব । 

ওজে তাত না হেরিয়া তবু অনুঙেনে, 

কেমন ভয়েততে মন জদয় বিদরে। 

প্রতি পক্ষে আকই্সে সে দেখিতে আমাক, 

না আসিল কন গত মাসাধিক প্রায়। 

নিশ্চয় হয়েছে কোন বিপদ্দ তাহার, 

না হয় প্রাণের বাছা আ'সত আমার । 

ইসা বলি শোকাবেগে কাদতে কাদিতে, 

মুচ্ছিতা হইয়া রাণী পড়ে অবনীতে ॥ 

কতক্ষণে সমুদ্রজা চেতনা লভিয়।, 

শৃ্ নীড়ে শারী শ্রার কাদে বিলাপিক্বা 

যেই ভুরিদত্ত মম প্রাণের নন্দনে, 

চিরকুচি সমন্বিত দেখেছি নয়নে । 



৯২৪ নাগ-লীলা । 

হেমজাল বিমণ্ডিত নাগ কগ্তাগণ, 

বেষ্টিয়া শোভিত, যগা' রজনীরঞ্জন | 

কোথায় প্রাণের বাছা দণ্ড সে আমার, 

তার অদশনে মম জীবন আ্বাধার ! 

যেন ভূ'দদত্ড মম সদা কুতুহলে, 

শত শত শম্গুধাক্া শুর দল “লে 

পরিবুত, বিকশিত কণিকার ফুল, 

সম যার হে'রতাম রূপে সমতুল । 

কোণায় এখন সই জদয়ের ধন, 

» €দখিতে পাইনা কেন তার চন্দ্রানন । 

« চঞ্চল জীবন মম চঞ্চল হৃদয়, 

[বিষম থর ভার আর নাহ সয্। 

চল তাত স্ুদশশ চল মোর সাগে, 

যাভব দন্ভের গ্রে তাহ'কে দেখিতে ! 

শীলাচার সত্যনিন্ত ধার্মিক সুজন, 

দেখিব কেমন আছে প্রাণের নন্দন । 

ইহ? বলিম্জাই অ'ত বাস্মসহকারে, 

আদেশিয় দাসদাসী নিজ অন্তচরে, 

উন্মাদিনী বেশে রাণী উন্মাদিনী প্রায়, 

স্থদশন সঙ্গে কার দগ্ুগুহে যায়। 

শোক-সিদ্ু। 
কাল কা'লন্দীর কুলে কাল-গ্রাশ্ঃকালে, 

বল্ীক উপনে সেই অশ্থখের মুতে 3 
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মহাসত্ব নাগরাজ কাল-হ্ধ্যকরে, 

বন্দী হ'ল সাপুড়ক়্। ব্রাহ্মণের করে। 

কধষ্যোপর় সাথে সাথে নাগবুলেশ্ব গে, 

অতঃপর সেথা হতে লন্ষে গেল দুরে । 

(শত্যরুত্য সম্পাদনে দশুপাট গাণা, 

সব্থাগণে পাঁগবুতা আহলা তখনি, 

“1 দেোবঝস। পাত কিন্তু বল্মাক ডপরে ; 

1বাস্মতা হহস্সা রাণা ভাবল অন্তরে । 

কোথা গেল প্রাণনাথ এহ সমক্সেতি ; 

বনে প্রবেশিল বুঝি প্রাতঃ ভ্রমণেতে | 

যা ঠচৌক তাহ'লে ন।থ আসিবে এখনি ; 

সখাগণ নু্য কর দ'ও তুর্যধ্বনি । 

এ বলিয়া সধীগহণ নৃত্য শিয়ো লা; 

আপনি ফুলের মাপা গাথিতে বসিল1। 

বুথ যা ত তিল বেল চাপা ০সফালিক 

(বমপ কমল জব। টগর মলিকা। 

আশামলা প্রধনঙী বান শুরু তলে, 

গাঁথল।! বিবিধমালা পধিব্য ফুল দলে। 

কোনটি পরবে গলে কোশাটি শ্রথণে। 

০কোানটি বা পাখ ।শঞ্জে পুজবে চঙ্ণে : 

মালা গাথা হ'লে শেষ পথ পানে চাক্সঃ 

নবীন নারদাগনষে চাতটকিনা এাক্স | 

কিন্তু হাক্স! মুগ্ধা পাণা গানে! ক এমন) 

বন্দী হ'য়ে গেছে তার হৃদয় এমন । 



২৬ড নাগ-লীলা। 

বড় সাধে গাথা মালা দিবে প্রাণেশেরে ॥ 

কিন্ত তার কাস্ত আব আসিল না ফিরে 

ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে খেল। বয়ে যায়; 

ড্রবিল রাণীর মন নানা ভাবনার । 

কি হইল কোথা গেল প্রাণেশ আমার ; 

এনক্ষণ দেখা তেন পাই না তাহার? 

শ্বশুর শ্বাঞ্ডরী পদে করিতে বন্দন; 

পিত্রালক্জে গেল বুঝি হৃদয় রতন । 

অপবা কি স্থরপতি নিমন্ত্রণ করে; 

ধর্ম শ্রবণ তরে নিল স্থরপুরে 2 

কিন্ত কভু কোন দিন না বলি আমাক্স 3 

যান্ননিত ! অভাগীর শ্রাণেশ কোথ কস ? 

তবে বুঝি অদ্য কোন বিশেষ কারণে ; 

তাড়াতাড়ী গেল চলি বুঝিব কেমনে । 

তা”হলে ন্মাসিবে নাথ ফিরিয়া আবার ; 

অনর্থক বসি হেথা কি করিব আর । 

এ ভাবিক্া। সত্ীগণে আদেশিলা ব্রাণী। 

স'থগণ চল বাই পাতালে এখনি । 

প্রাণনাথ যেতে পারে পিতার ভবনে; 

অব! ধরম দানে ত্রিদশ ভুপলে। 

«থাশনে থাকিলে নাথ আসিত এখন; 

স্থানাস্তত্রে গেল মম হেন লন্ব মন। 

এ বলিয়' সঙ্গে লয়ে সহচরী গণে ; 

পঠতালে অ'সিল। বাণী বিমান বদনে। 
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একে একে ক্রমে দিন ধাইতে লাগিল ; 

কিন্ত প্রাণকান্ত তবু ফিরেনা আমিল। 

চিত্ত] মেঘ ক্রমে ক্রমে মানস-গগণে , 

আচ্ছাদিল আনন্দের ভক্ষণ তপন । 

মনে হয় একবার শ্বশুর আলে; 

গেল নাকি প্রাণনাথ দেখে আনে গিয়ে । 

“কন্থ লজ্ভাবতা সতা পতি পরাকণা ॥ 

লজ্জায় হৃদয় বেগ সম্বনে আপনা। 

সরলা অবলা প্রাণে সহে কতজ্বাল। । 

দরানিশি পে ভেবে ভহলা উতলা । 

প্লোদন অন্তরে, মাত্র পরমুখে হাস; 

বদন বিষাদে ভাসে নাতি সরে ভাষ। 

কুষ্পক্ষ রজনীর চন্দ্রমার মত; 

ক্রমে ক্রমে দেহ কান্তি কালিমা মণ্ডিত । 

পিত্রালয়ে গেছে নাথ আ'সবে ফিরিয়া ; 
এ আশায় থাকে কিছু পেরষ ধরিয়া। 

আশ মাস়্াবিনী বদি ন! করিত বাসা; 

নাজানি জীবের হার কি তইত দশা । 

ছুথে পড়িলেও অতি গুণের লাগিক্া ; 

আশ কুহকিনী রাখে জীবন বাধিষ্ব। | 

দিন গেল রাত গেল ক্রমে মাস গেল; 

তথাপিও মহাসত্ব ফিরিয়া না এল । 

বিগত ম'সেক কাল তদেবধিতে দেখিতে ; 

কলাশ্সের সমপ্রায় লাগে বাণীচিতে। 
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একদা প্রদোষ পুর্বে প্রাসাদে উঠিষ্া! ; 
পথ পানে চেয়ে রাণী কাদে বিলাপয়া | 

“কোথাগেলে শ্রাণনাথ না কহিয়া মোরে 

না হোর তোমার মুখ হৃদয় বিদরে। 

চলে গেপে যদ নথ ফিরে না আসবে; 

সঙ্গে কেন অভাগীারে নাঠি নিলে তবে ; 

(কব দোষ করিলাম চরণে তোমাণ ; 

নাহ জান দাসী জ্ঞ'নে ক্মম সোঁবকারু: 

তোমা বিনা এ জী: নে কোন প্রয়োজন : 

তুমিই সর্বস্ব জানি ছাখনা জাবন। 

০তাম! ভিন্ন অন্ত নাহি জানি কদাচ২) 

০তোমার মুরঃত আক্াহৃদে অবরত। 

»ব হখে স্সথ জান তব হখেছুথ; 

তব পদ সেবি দাদী ভূল শত হুখ। 

শলরক্ষা হেতু বেতে যমুন। পুলিনে ; 
পাছখানি পু'জত।ম কত প্রীত মনে । 

»1না ফুলে গাথা মালা পি নিজ গলে; 

হাস হাস তুবিয়াছ সোহাগী বলে। 

এখন সে সব ভূল রভঙগে কোথায়; 

০শামার পিরভে নাথ বুক ফেটে যায়। 

বল মোরে কার করে রেখে গেলে নাথ, 

পিঞজজরে আবদ্ধা বন 'বহুঙ্গিনী মত। 

কোথা তৃমি অ'ধনীরে দাও দরশন ; 

অনলে পশিক্পা নহে তাজীব জাবন। 



চতুর্থ দর্গ ॥ ১৬৯ 

রাজ্য স্খে কার্য নাই ওহে প্রাপনাথ £ 

তুমি যেথা মোরে সেথ। লও তণ সাথ। 

সেবিতে পতির পদ জন্ম অবলার ; 

ছায়াসম সধার বে সঙ্গে সঙ্গে ভার। 

কিবা ক্ষতি তব পদেরব দিনরাত; 

সতাঁর পতির পঙ্দ বিনে কিবা গত! 

কি মোর করম দিখা বুঝিতে না পারি, 

পতি হ্প্ধে অভাঙগীরে রহিলে পাসরি। 

নাহি জান পুর্ব জন্মে কোন অভাগীরে ; 
কানাক্সেছি পতি শ্লখে বঞ্চি চিরতবে । 

সেকালের ফল বুঝি ফলে এই কালে; 

কাদাতে দাসী; তাই পরিহব গেজে। 

ইত্যাদি বিলাপে ব্রাণী প্রাসাদ উপরে; 

পর্থপানে চেয়ে চেয়ে ভাসে আধি নারে। 

হেনকালে সমুদ্রজা সেথা! উপনীত ; 

সুদর্শন পুত্র আর সঙ্গিনী সঠিত। 

দেপিলা বিমর্ষ ভাবে আসে ঠাকুরাণী ; 

অত্যধিক ব্ান্ত তাতে হল আনে বাণী । 

কিবা বাত প্রাণেশে না জানি বিশেষ; 

উদ্ধ শ্বাস ছুট যায় শ্বাশুণী ছদ্দেশ। 

আশু বাড়াহয়া নিল বন্দয়া চংণে; 

মাত। পুত্র ছুই জনে ন্বীয় নিকেতন 1 এ 

আন-ত্তক কৃত্য মাদি ব্খাবিধি সারি; 

বসিতে আসন দয়া পিশালার বারি। 



২৭৩ নাগ-লীল । 

অবশেষে লজ্জ। ত্যকি শ্বাগুরী চরণে; 

জিজ্ঞাসে হদয়বেগে আনতঃ আননে 

“বল আর্য বআধ্য পুত্র আছেভ কুশলে 

বহুদিন দেখ! নাই সদ! প্রাণ জলে” 

আকাশ ভাঙ্গির! শিরে পড়িলে অশনি ; 
না জানি হইত কিনা স্তস্তিতা এমনি ; 
পুত্র বধু বাক্যচয় বজ্র নিনাদে ; 

সমুদ্র শ্বাশুরীর প্রবেশিল হদে । 

“ক শুনালি, অভাগিণী! তবেকি নিশ্চয়; 

এখানেও নাই মোর প্রাণের তনয়? 

এ বলিয়। ব্ভ্রাহত পথিকের মত 3 

সমুদ্রল! ধরাপরে হইলা মুচ্ছিত । 
ভঠাঁৎ যেমতি উঠে প্রলয় কল্লোল; 

তেমতি পড়িল মহাক্রন্দনের রোল । 

কে কারে সম্বরে শোকে কে দিবে সাস্বন। ; 

হাহারবে দাদদাশী কাদে সর্বজন | 

বিলাপিয়। ধরি রাণী শ্বাশুরীর পার, 

পড়িয়া! ধরণা মাঝে গড় গড়ি যায়। 

শত শত রাণীদের করুণ ৰিলাপে 

পরিণত হ'ল পুরী যমপুর্ী রূপে । 

ভাঙ্গিল আশার বাধ হায় সকলের; 

শোকপিন্ধু উৎলিল পুর্ণ হৃদয়ের | 
হখের চরম হ'ল স্গুথের ভবন? 

অতপর আজ যেন শশ্মান ভীষণ 



চকুথ সগ। ২৭১. 

এই ভাব বাক্ত ছেতু বুদ্ধ ভগবান ; 
সুমধুর স্বরে কহে পরিষদ স্কান ; 

“এইরপে শ্বারুরীরে আসিতে দেখিয়া ঃ 
রাণীগণ কাদে শোকে বাহু প্রসারিয়া ৷ 

বল আরে একমাস গত হয়ে গেল; 

আব্য-পুত্রের নাহি জানি কৃশলাকুশল। 
বশম্বী তোমার পুত্র মৃত কি জীবিত 3 

কহ আধ্যে নাহি জানি সত্য যথাযথ |” 

এইরূ"প কিছুক্ষণে লভিদ্রা চেতনা ও 

কিঞ্িত হৃদয় বেগ সন্বরি আপনা । 

সমুদ্রজ। মহাদেবী বধুগণে লয়ে ; 

প্রাসাদ উপরে উঠি বাকুল হৃদয়ে । 

ভূরিদত্ত প্রকোষ্টেতে প্রবেশি তখন; 
সাজসজ্জা! দেখি পুন জুড়িল ক্রন্দন । 

সমুদ্রজার বিলপ। 
হার পুত্র ভূরিদত কোথ। তোর পাব তশ্ব 

ভূল কোথা রঞিলি নাগেরে 7 

না হেরিয়। ত্তোর মুখ ফাটিয়। ষেতেছে ঝুক 

কোথ। আছ দেপা দাও নোরে। 

অদ্ধমাস ন1 ধাইতে হাসি মুখে হাসি চিভে; 

পু'জবারে জননী চর্ণ; 

স্বীয় কম্ম পরিহরি উল্লাসে হদয় ভরি; 
অপিক্সাহু কত প্রীত মন। 



নাগ-লীল? । 

মায়েরে জানিস্ বত কিছুতে শা নহে তত 
মার নামে ভূলিস সংসার; 

মাতা শক্ত মাত ভক্তি মাতা তোর গতি মুক্তি 

মাতৃ পদ জীবনের সাব। 

এমন মায়ের কথ। ভুল গেলি গিবে কোথ', 

দেখ! দেত্রে ভাগিনা মায়। 

নতুবা বিহনে তোর জীবন রবে না মোর, 

ছুধ আপ সহা নাহ য়ার। 

মাসাধক গত ত'ল তোর দেখ' না হইল, 

বল বাছ। কিসের কারণ; 

বধূগণ জীর্ণ শার্ণ 
'ছুনন ভিন্ন দেভের হুষন। 

ছিন্ন লতিকাব মন 

হইল বিবর্ণ বণ 

কাদে সনে অববত 

বিলুন্ঠিত ধরণী শয্যায় ; 
বাজ্যবাসী প্রজাশোকে কাপাইক্া নাগলোকে 

€তার তবে কারি হার ভার। 

সবে বলে কিবা পোষ মোবেখ কএম পোবে, 

পরিহরি গেলে আমাদেরে ; 

বৃৃক্ষিততে খান্ক হার বারি দানে “পপাসার ;-- 
বিপর্দোকে রঙ্ষিতর মাতেরে। 

নাহি জানি হুদ পীড়। তোনার পালনে মোর। 

পিতৃবুকে শিশুর মতন) 

দিপাছ কতই গ্ুথ এবে কেন দিতে হছুখ 

কোন “দোষে হ'লে বিল্মগণ । 



চতর্থ সর্গ। হিপ 

ক্লাসীগণ বিনাইয়া নালামত বিলাপিস্ক 

কাদে সবে করি হাহাকার 3 

হেরি মুখ সবাকার বহিতে না পাবি আব; 

তর্বর্িসত জীবনের ভার । 

তোমাবিন৷ বাজ খও হ'ল আজি লণ্ড ভগ 

পদ্ধঘাতে তৃণ রাশি মত 3 

দিবাকর বিমণ্ডিত সুর্য্যকাস্ত মণি মত 3 
পুরীহল তিমিরে আবুৃত। 

কিব! ষোর কম্মকল স্ধাস্হ হলাহল ; 

জলে কেন জলিল অনল ; 

রাঁজরানী বাজ মাতা কেলে বদি লাকত্রাহা; 

সুখে £কন করিলে নিকল 

দররিডে রতন দিয়া পুনরাস্ধ কাড়ি নিষ্কা ; 

ছিশুণ বাড়ালে হদিতাঁপ ) 

না জানি এই কি রঙ্গ শক গৃঙ্ত কলে ভঙ্গ 

আঁধনীরে দিতে মনব্ভাপ। 

শকুনী যেমন নাড়ে মৃত শাবকের তরে; 
হাহাকারে করছে ক্রন্দন ; 

ভূরিদত্তে লা পিয়া তেমন আমার হিস্তা 3 
পঞ্ধ করে শাক হতাশন। 

শাবক হহলে হ'৩ চির ডুখে নিমজ্জিত ; 

যথাশুন্ত কুলাছে কুকুর ও 

আমার হাদয়ভেদি বহিল ছুখের নদী; 

ডুবিলাষ চির শোক-বারি। 

১৮ 



লাগ-লীল। ৷ 

মহারাজ চক্রবর্তী ঘুরিয়া নিখিল ক্ষিত্তি ঃ 
ঝরনায় না দেখিলে জল; 

যেমন মগন দ্রথে ততোধিক আমি শোকে 

হইতেছি দগ্ধ অবিরল। 
কামারের উত! প্রা অন্তর আমার হার 3 

দহিতেছে অন্তরে অন্তরে ; 

জ্বলিতেছি দিবানিশি বাছ মোর পুর্ণশশী $ 

কোন রাহ গ্রাসিল তাহারে ; 

বিধি মোর ভালে কেন দারুণ লিখিলে হেন, 

কিবা দোষ করিয়াছি পায় ; 

অন্ধের নয়ন সম প্র বুত্ব নিরূপম 

দিয়া কোথা নিলি পুনরায় । 

তব মনে এত"ষদি ছিলবে নিঠুর বিধি, 

তবে কেন রাজমাতা কৈলি 3 

চিরবন্ধ্যা লিথিভালে কেন বা না জনা দিলে 

পুত্রশোক যাইতাম ভুলি । 

সহিতে হ'ত না আর এত জালা অনিবার, 
প্রতিক্ষণে দিবস ধামিনী ; 

পুত্র স্ুথ বিনি ময়ে রাজ্যধন কেড়ে লয়ে 

কেন না করিলে ভিখারিণী | 

বাছাদের হেরি মুখ লভিতাঁম কত সুখ, 
শত ছঃখ হ'ত বিন্মরণ । 

পূর্ণশশী যে বদনে খেলে সদা নিশি দিনে 7 
করে প্রাণে সুধা বরিষণ। 



চতুর্থ সর্ম। 

জন্মি নর রাজ কুলে পড়িক়াছি নাগ কুলে, 
সেই ছুখ গিরাছি ভুলিয়]; 

ভ্রিলোক পুজিত প্রিষ্ব রূপে গুনে অদ্িতীয়, 
পুজদের মুখ নিরখিক়্া । 

দেব বরঙ্ধ নাগনরে যাতে সদা বাঞ্চা করে, 

ব্রিভূবনে বরপণ্য সবার ; ৃ 
সেহেন তনয় মোর হরি নিল কোন চোর; 

 কেবা সেই পাপী হুরাচার । 
আমারে কাদায় যেই অবশ কাদিবে সেই 

পাঁরনামে এমন করিয়া! 

পুআ শোক সম্ভাপেতে দগ্ধভৃত হ'বে চিতে 3 

দিব নিশি ভাবিয়। ভাবিস্বা । 

সমুদ্রজা মহারাণী বেন প্রায় পাগলিনী, 
এইরূপে কাদে বিলাপিক্। ) 

কপালে কক্কণ হানে মনে না প্রবোধ মানে; 

গড়াগড়ি ধুলায় পড়িস্বা । 
ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছাষায় মুখে বলে হায় হায়, 

হায় বিধি কি করিলি মোরে 

কোথা গেল কি হইল . বাছা কোথা লুকাইল, 
কোথা গেলে পাব আমি তারে । 

উপোসথ করিবারে গেল কালিন্দীর পারে 
ষমুনাকি রাখিল লুকা-য়ে, 

' অথব! কি বনমাতা লুকারে রাখি সেখা 
| আপনার গহন আলয়ে। 

২৭ 



পভ নাগ লীলা । 

কফোথ' পুত্র গুণধাম মোরে কেন হ'লে বাম 

শোকাগ্রি-জ্বালিয়! মোরে মার ; 

হয়ে থাকে যদি দোষ তাজ বাছ। সেই রোষ 

পুত্র কি মায়ের পোষ ধরে। 

মিথা। মোর রাজাধন . তুমি মাত্র ছিলে ধন 

অন্তধন নাহি তোম! বিনে ও 

হাবাইয়া সেইধন কি জগ্তে পাখি জীবন 

এ জীবন তাজীব জাবনে | 

কোথা গেলি যাহধন বাছ। অন্ধের নয়ন 

শৃন্ত করি আমার আলম ; 

কোলে আক্মরে প্রাণ মণি ডাকে তোর মাছুখিনী 

মা বলে কি মনে নাহি হয়? 

বহু সহিয়াছি ক্লেশ সম্তাপের একশেষ 

সহ নাহি যার আর প্রাণে ; 

বিধি যদি এত দিবে মরণ ঘটাও তবে, 

কিবা ফল বাঁচিয়া জীবনে । 

সমুদ্রজ্ঞা বিলাপেতে শোক বেগ সম্রিতে 

দাস দাসী না পারিল কেহ; 

সাগর কল্লোল জিনি . উঠিল ক্রন্দন ধ্বনি 

হাহাকারে পুরণ হল গেহ। 

ভীষণ নরক প্রায় করে সবে হায় হার 

যাতনায় অস্থির হইয়! ) 

কে কারে প্রবোধ দিবে কেহ নাই নিবারিবে 

দীন কহে মরমে মরিয়া । 



চতুর্থ সর্গ; 

তন্ম্রজ্নঞ সজাঙ্মম্প 

এতকবূপে বিলাপ করেন সমুদ্রজা ; 

হাহাকার করে বত রাজ্যবাসী প্রজা । 
বাত্যাহত শালবন ঘযোগেজ্দজ হইতে; 

প্রবাহিত হয় বথা প্র্গস্র শব্দেতে। 

তেমনি হইল গ্রহ পুর্ণ কোলাহলে , 
বহিল শোকের ম্োত ভাসি বসাতলে : 

এই ভাব বাক্ত ভেতু কহে ভগবান ; 

“* ভিক্ষুগণ শুন বলি করিয়া আহ্বান ! 

প্রবাহিত বাত্যাহত শালবন প্রায় ; 

স্ত্রী পুত্রাদি দত্তগৃহে করে হাক স্থায় ।৮ 

ভোগ অনিষ্ট পিতৃ মাতৃ উপস্থানে ; 

পিত্রালয়ে ষেতেছিল তদ! জষ্ট মনে । 

দৃত্তগৃহ নাতি দূরে আসিলা বখন ; 

ক্রন্দনের হাহাকার করিল শ্রবণ! 

হ৭প গী 
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ভ্রাতার আলয়ে একি ! কিসের ক্রন্দন ; . 

বিন্ময় আতঙ্কে শুনি ফিরিল ত”জন। 

সাগর কল্লোল জিনি উঠে মহারোল ; 
কাদে সবে মুখে মান ভূরিদন্ত বোল। 
তবে কি অন্গভ কোন হইল ভ্রা'তার-; 

তার নাষে নহে কেন পড়ে হাহাকার । 

এ ভাবিয়া উর্ধত্থাসে ছুটিয়া আসিল ; 

গৃছে আসি বথাবথ জানিতে পারিজ । 



২৭৮ মাপ-লীলা | 

স্ভোগ মায়ের পদে বুঝায় তখন 3 

“চিন্তা পরিসর মাতঃ স্থির কর মন। 

এই ভাব ব্যক্ত হেতু পুন ভগবান ; 

মধুমর ক্যরে কহে পারিষদ স্থান । 
“পথিমধ্যে শোকোচ্ছ্বাস শ্রবণ করিয়া 
সভোগ অরিষ্ট দোহে আসিল ছুটিয়া। 

গৃহে গিয়া! অতপব স্থভোগ পণ্ডিত ; 

মাতাকে সাস্ত্বনা বাকো বুঝায় আনীত । 

শোক পরিহর মাতঃ স্থির কর মতি? 

(জীবের ধরম ইহা উতৎপন্ভি ও চ্যুতি 
জীবের জনম ভবে করমের ফলে 3 

পারনাহম সৃঙ্ক্যকল অবশ্ঠই ফলে” । 

জন্ম স্বৃত্যু প্রাণীদের ছান্বার মতন; 

পাছে পাছে অনুগামী হয় সব্বক্ষণ । 

ডুব দিতে নারে বথা ন ছুস্কে পীবন 3 

জনম লতভিস্তা তথা এড়াতে মরণ । 

ভুমি আমি রবি শশী গ্রহ ততারকাদি 
“নিক্সতিতে নিস্সমিত আছি নিবুবধি। 

ভোগিবারে সংসারেতে বিষমস্্ ফল; 

তুমি আমি পরম্পর মিলেছি সকল । 

ভূঞ্জিব করম ফল বা আছে প্রাক্তনে ; 

ভোগিতে সীমাক্স তাঁর এসেছি ভুবনে । 

সেচ্ছায় এনেছি যাহ। তাহা ভোগ করি 5 

বুথা মাতঃ তার ভরে শোক চিন্তা করি ॥ 



রর টি রি 

চতুর্থ স্প। 

শোক পরিহর মাত? ধেখ্যধর চিতভে ও 

বোধ হস ভূরিদত্ড আমবাপুরীতে | 

ধরজম দেশনা হেতু পিক্সাছে শ্িশ্চক্স ও 

না হয় আসিত শীজ্ব হেন মনে লয় 1 

অন্থভ আশঙ্কা কিছু করিও না মলে ও 

মোদের ভ্রাতর শত্রু নাহি ভ্্িভুবনে । 

যা হোক যেখানে আছে আলি দিব তালে 
শোকেতে কাতবা আর না হও অস্তবে 

“স্মুদ্রক্ঞা বলে পুত্র ষাণবল উচিত 3 

বুব্ধাও ষতেক মোরে শানে স্রনীভ ৷ 

তসব আমিও জানি শাস্ের বচনে ; 

জন্ম মৃত্যু পরিণাম জবের জীবনে ॥ 

কিন্ত তাহা বুঝিল্লাও বুঝেনা অস্তব্র ; 

ভূল্রিদত্তভে না দেশ্ডিস্সা দতিছ্ে আস্ত 

দ্ভ আাতে ষদি ওহে তাত স্দর্শন 3 
না দেখিব তাবে তবে তাজ্জিব জীবন 1» 

প্ুজ্খগপ বলে মাতঃ চিস্তা ত্যাগ কর 5 

অস্ত হ”তে দিশ্সিদিগ প্াঠাইব চল । 

আল স্থলে বোম বাযু গগন মগুল 

তন্ন তন্ন করাইব এঠ রসাতল 

আশমব্াও বাব মাতঃ ভ্রাতার সন্ধানে ও 

স্বন্গী মণ্ড্য গিব্রিগুহা খু জিব ভুবনে ॥ 
গ্রাম পল্লী জনপদ ঘুরি হিভ্বন ও 
যেখালে সন্ধান পাই করিব গমন ॥ 



নাগ-লীলা । 

অদ্য হতে সাতদ্দিনে খুঁজি বথ। পাহ ; 

প্রতিজ্ঞা করিনু মাতঃ আনিদিব ভাই । 

চল মাতঃ পিক্রালয়ে যাই এই ক্ষণে; 

পিতৃ সম্ভাষিয়৷ যাব ভ্রাভৃ অন্বেষণে । 

এরূপে বিবিধোপাক্ে বুঝায়ে বিস্তর ; 

মাতা পুত্রে পিত্রালয়ে গেল অতপর । 

এ দিকেতে ধৃতরাষ্ট বিধাধিত মনে; 

পুত্রদের আগমন চেয়ে পথপানে । 

আসে দেখে সুদর্শন স্থভোগ অরিষ্ট ; 

না হেরিয়! ভূরিদত্তে ভাবে ধৃতরাষ্ী। 
নিশ্চয় হইবে কোন বিপদ বাছার ; 

প্রাণের নন্দন নহে আদিত আমার । 

ইত্যাদি বিবিধ রাজ! ভাবে মনে মন ও 

হেন কালে পুত্রগণ বন্দিল চরণ ৷ 

উপনীত পুক্রগণে তুষি মেহ দানে, 

জিজ্জাসিল! ধৃতরাস্র বিমর্ষ আননে । 

কহ কহ যাছুগণ জুড়াও জীবন ; . 
না আসিল ভূরিদত্ত কিসের কারণ । 

আমাদের পুজাহেতু আসে অর্ধমাসে ; 

এইবার আসিলন! মাসেরও শেষে । 

কোথা গেল কি হইল সংবাদ না জানি ; 
দিবা নিশি মনাগুণে জলে হৃদি খাঁনি। 

পুঅ বলে পিতঃ মোরা নাজানি কারণ ; 

হক্স নাই মোদেরও সঙ্গে দরশন । 



চতুর্থ সর্গ। ২৯৮১ 

পিকআ্রালয়ে ভাই ভা সবে পরম্পরে ; 

দেখা হ'বে এই আশা মোদের অন্তরে | 

নাজানি হইল কিব! বিপদ তাহার ; 
মাসাবধি নহে কেন নাই সমাচার । 

ইহা শুনি হৃতরাষ্ট্র হইল মুচ্ছিত ) 
ছুনয়নে বারি ধার ঝরে অবিরত । 

কিছুক্ষণে স্থিত পাইয়া নাগপতি ) 
বিলাপ ক্রন্দন ক'রে লোটাইয়! ক্ষিতি। 

হা পুত্র! হা ভূরিদত্ত !! নাগ শিরোমণি) 
অভাগা পিতারে ভূলি কোথা যাদমণি 1 

তোম! হেন পুত্র লাভ শত পরণা ফলে; 

সবার বাঞ্চিত স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে! 

যার পদবন্দে বিরূপাক্ষ মহারাজ। ; 

ইন্জাদি দেংতাগণ করেযার পৃজ!। 
শ'ল সত প্রজ্ঞাবলে যাহার সমান ; 

ত্রিভৃৰনে নাই ক্হে হেন তেজবান। 

যাহার মহিমাগুণে মুগ্ধ ত্রিভৃবন, 

সে হেন তনর মোর কোথায় এখন । 

কোথা রহিলে বাছ। বুক ফেটে যায় ? 
বারেক আসিয়া দেখা দাও অভাগায় ! 

তোমার বিহনে আজি রাজ্য অন্ধকার ; 

হুর্দীশ। দেখিয়া বাঁও স্বচক্ষে পিভার। 

শুতাপ্ডভ নাহি জানি কিবা সঙ্ধাচার ; 

জঙান্ত অঙ্গার তুলা অন্তর আমার । 



৬  সাগ-লীলা। 

স্বর্গ মণ্ত্য রসাতল যাবে ভয় পায়; 

দেব নাগ যক্ষ বক্ষ যাহার সহাক্স । 

তাহার তনক্ষে হরি নিল কোন চোরে। 

কোন্ রাক্ছ মৃত্যু সাথে গ্রাসিল তাহারে । 

কোথা পুত্র একবার দাও সমাচার ; 

নিমিষে এখনি গিক্া করিছারথাব । 

কোন দেববল যদি থাক অভ্তব্রীক্ষে 3 

বাছার সংবাদ কহ আসিয়া অলক্ষ্যে । 

উপোসথ করিবারে যাইতে ধক্পায়, 

বমুন। কি লুকাইয়! বাখিল বাছাক্ ! 

কিংবা শশীভ্রমে ব্রা গ্রাসিল তাহারে, 

অথবা কি রাখে গিরি লুকায়ে গহুবনে ! 

তাহলে কালিন্দী এক গুষিস্বা ফেলিব, 

উপাড়িকা গিরি চূর্ণ বিচুর্ণ করিব । 

হস্ত ব্বাছব্র বাহু গ্রাসিব ত্রাছবে ; 

দেখিব আমার কোপে কে ব্ুক্ষিবে তারে । 

আমার জাবিতে হান আমার নন্দনে ১ 

কোন চোবে হরি নিজ্জ মৃত্যু ডাকি আনে । 

না জানি প্রাণের বাছ। বিপদ্দে পড়িয়া 3 

ডাকিছে পিশায় কত কাতব্ হইর1। 

বলিতে পারিনা কত করিছে রোদন ; 

হায়রে ! সেসব বান্তধা কে দের এখন। 

হা পুঞ্র। হুরাগ! অতি ভোমার অনক, 

না জানিল কোথা ভূমি রহিলে আটক । 



চতুর্থ সর্গ ৷. 

অতো কি কঠিন মম হৃদয় পাষাণ ; 
এত আলা সহি তবু নাহি যার প্রাণ । 

ইত্যাদি বিলাপে থেদে ধৃতবাস্ট্রী রায়, 

কভু উঠে কতু পড়ে করেহার়হাক্স। 

কভু ক্রোধে মত্ত হয়ে করে গরজন ; 

শোকে আঁত্মহার। হয়ে কভু অচেতন । 

পুব্রগণ আশেপাশে বসিয়া ধরায়, 

সম্বরি ক্রন্দন ক্ষণ পিতাকে বুঝায় । 

“ওহে পিত ক্ষান্ত হও শান্ঠ কর মন, 

উহার ৰিধান মোরা করিব এখন । 

স্বর্গ মণ্তা রসাতলে পাঠাইক্সা চর, 
জানিব সংবাদ কোথা আছে সহোদর । 

অস্ত হ'তে আমরাও সেথায় যাইব । 

সপ্তাতে আনিব বার্তী যেখানে পাইব 1” 

ইত্যাদি সাস্তনা বাক্যে বুঝায়ে পিতারে, 

অতঃপর সুদর্শন ভাবল অন্তরে । 

একজ ষগ্ভপি যাই ভাই তিনজনে. 

তা হ'লে ইছবে বহু বিস্তার সন্ধালে। 

অতএব যাতে শীত অন্বেষণ হয় 3 

ভিনজনে তিন স্থানে বাইবারে হয়। 

একজনে দেবলোকে, হিমবণ্তে এক 3 

যাইতে হইবে আর নরলোকে এক । 

অতপর কোন স্থানে পাঠাবে কাহারে; 

বিচক্ষণ সুদর্শন চিস্তিলা অন্তরে । 



২৮ নাগ লীলা 

অগিষ্র বন্তপি বাক মনুষ্য ভুবনে ) 

পশ্চাতে অনিষ্ট কৰে ভয় হক্স মনে । 

কেনন। স্বভাব তার ক্রু.র অতিশয় ; 

কর্কশ, পরুষভাষী, অল্পে রুট হয়। 

ভূব্রিদত্ত দেখা বদি পায় কোন স্থানে; 

জ্বালাইবে সেই স্থান হেন লয় মনে । 
অতএব দেবলোকে পাঠাইব তারে, 

তাহ'লে রবে না কিছু ভয় করিৰারে । 

হিমালয় মহাবনে স্থভোগে প্রেবিব ; 

ভ্রাতার সন্ধানে মর্ত্যে আপনি বাইব ৷ 

ভাবিষ্বা চিগিয়া ইন্ডি ভাই ছুইজনে ; 

আদেশিলা সুদর্শন স্লেহ সম্ভাষণে । 

মেহের অরিষ্ট তুমি ঘাও দিব্যধামে ১ 

খুঁজিবে প্রথম পিয়া! বৈজস্মস্ত ধানে । 
ইন্দ্রের প্রাসাদ সেই নয়ন রঞ্জন ও 

দেখিবে কতই দৃশ্ঠ চিত্-বিনোদন । 
দেবের বাঞ্ছিত স্থান জিদশ আলয়ে, 

হেনিবে নন্দন শোভা প্রুল্প হাদয়ে । 

দেখ যেন সাবধানে খুজিবে সেথায়) 

স্থরদল পরিবৃত, স্ুরেন্্র সভার । 

ধরম শ্রৰণ হেতু ষর্ধঘ দেবগণ, 

ভূরিদত্তে লয়ে যায় অমর ভুবন । 

দেখিবে যন্তপি করে ধরম দেশলা ; 

দেব সভা মাঝে, তানে তবে আনিও না 1” 



চতুর্থ সর্গ । 

এ বলিয়া দেবলোকে অরিষ্টে পাঠায়ে, 

সুভোগে বলিল! তু'ম ঘাঁও হিমালয় । 
পঞ্চ মহানদী খুঁজি আসিও যমুনা, 

সরল্ঘতী, ধৃতপাপা, গঙ্গা ও কিরণা । 

স্তোগে পাঠায় সেথ। ভাবি নিজ মনেও 

আপনি যাইব আমি মন্তব্য ভূবনে। 

যদি "সামি নরব্দপে যাহব সেণাস্, 

করিবেন সমাদর নরের। আমাক । 

ঘেহেতু নরেবর অতিত প্রিয় ষযতিগণ, 

আমাকও ফতি ভবে উচিত গমন । 

এ ভাবিস্স! জুদর্শন বুদ্ধি বিচক্ষণ; 

নবীন সঙ্গ্যাসী বেশ করিল ধারণ । 

ব্রহ্মচারী বেশধারী স্দর্শন শেষে ও 
পিতা মাতা বন্দি চলে ভ্রাতার উদ্দেশে । 

ছিল এক তাহাদের বৈমাত্রেন্স ভগ্ষি 5 
অজমুখী নায়ী, মেহে পুর্ণ হদি খানি । 

জন্মাৰধি বো ধিসত্বে প্রাণাপেক্ষা জানে, 

দত্তও তাহারে সদ তোষে ন্েহদানে। 

বনুছ্ধিন ন। পাইস্তা ভ্রাতা দর্শন ; র 

দিবস যামিনী ষাপে করিস্বা রোদন । 

কজ্যেষ্টে আজি অস্ববণে যাইতে দেখিক্সা 3. 

কহিল বিনম্র হযে চরণে পড়িয়া। 

"আমিও যাইব দাদ তোমার সহিত $ 

ভার অনর্শনে প্রাণ সতত ব্যখিতভ ৷ 



৮২০ লাগ-লীলা। 

একাকী ভ্রমিবে দাদ1 ক্রেশ হবে মনে) 

দরখিনীকে লও তব সঙ্গেতেকারণে । 

তষতেছ তোমরা আর আমি একাকিনী 3 

থাকিতে নারব দাদা ধরি পা হা'খানি। 

এ বলিয়া অজমুত্ী কীছ্ি. কাদতে ; 

ছিন্ন লাতিকাব্র মত পড়ে চন্পণেতে । 

সুদর্শন বলে তুমি যাইবে কেমনে 

দেখ আমি ঘতিবেশে ষেতিছি ভুবনে । 

ষাবত ন' পাই দেখা ঘুরিব সংসার ; 

মম সনে বু ক্রেশ হইবে তোমার | 

অজমুখী বলে দাদা মিথ্যা প্রবোধিয়! ও 
নির্দয়ের সত যাবে আমাকে ফেলিয়া! 

মণ্ডুক হইয়া রব তোমার জটার়; 

তাহাতে কি ক্গেহ করি নিবেন! আমায় । 

পথশ্রম লাগিবেনা তা হইলে দাদ', 

অথচ তোমার সনে ুহিব সব্বদ! । 

অজমুখখী মুখে শুনি ঈদৃশ বচন ? 
তাহলে আইস শীঘ্র বলে সুদর্শন | 

» আজ্ঞা পেয়ে অজমুখী আম্বত্ত হইয়!, 

ক্ষুত্র তভেক বেশে রয় জটান্স কিয়া 

অতপর সুদর্শন অজমুর্খী লয়ে, 
উপনীত প্রথমেতে ভূরিদত্াঁলয়ে । 

উপোসৎ স্থান আদি ভ্রাতৃজারা স্থানে ; 
জিজ্ঞাসি আসিলা জানি যমুনা পুলিনে । 



চতুর্থ সর্গ। 

অনুক্রমে আদি হতে করিৰে সন্ধান 3. 

ইহাই উদ্দেশ বলে তারক আজ্ঞান। 

অন্ন স্লহ্দাম্ন 

অরিষ স্বরগে গেলা পেয়ে অন্থমণ্ত ; 

হিমালসে প্রবেশিল। সুভোগ স্ুমতি | 

অজনমুখী সঙ্গে লক্ষে ভ্রাতার সন্কানে, 

নিজে সুদর্শন এল যমুনা! পুলিনে। 

এইন্দপে বোধিসন্ধ সন্ধান কারণ ; 

ক্রমান্বয়ে তিন দিকে গেলা তিন জন ৷ 

যমুনার পরপারে অশ্বন্খ যেথাকপ, 

বিরাজে বন্মীক স্ত.প যাহার ছাকাক্গ | 
ভ্রাতৃজান্া বিবরিত চিহ্ন অনুবলে, 

যথাক্রমে সুদর্শন গেলা তার তলে । 

বিস্তৃত ভূখণ্ড ব্যাপা শাখা প্রসারিয। ; 

দেখিল। প্রকাণ্ড তরু প্রদানিছে ছানা । 

বনপুঞ্ধে পুম্পকুজে শোভে চাবি ধার ; 

মলর মারুত করে মাধুরী বিস্তার । 
সম্মুথে যমুনা জল করে কজ কল; 

স্বচ্ছ জলে হংস হুংসী ভাসে নিরমল । 

অনুচ্চ বন্মীক স্ভ.প উপোস স্থান 3 

দেখিল! অশ্বখ মুলে বিপদ নিদান । 



পা নাহা-লাকা । 

চারি পাশে বিবরিত আছে সুদান; 

কেবল নাহ রে সেথ। ভূরিদভ্ড হায়! 

দেখিল৷ সকল ভ্রাতৃপ্ারা বা কহিল ; 

হার বে দণ্ডের কিন্ত দেখা না পাহল। 

নাপ্পহয়া' ভ্রাতি দেখা বিষাদিত মনে ; 

উ-তস্ততঃ সুদর্শন ০খোভে ঘনে ঘলে। 

দণ্ডের গৃহীত স্থান দেবিল হঠাত ও 
বহিয়াছে ভূমিতলে চিহ রক্তপাত. 

ছিন্রঁভন্ন লতাবলী আছে চারি ধাবে। 

সাপুড়িয়া বিপ্র বাহে বাধল আহারে 

স্রদর্শন হোরি তাহা অন্তরে জানিল ; 

নিশ্চিতই ভূবিতভ্ভে সাপুডে ধ্িল । 

এই ত প্রমাণ তার হেরিতেছি চোখে ২ 

কার্দিতি লাগিল! ভাবি বিলাপিস্তা শোকে । 

হাস্স ! ভাই কেন এলি ফন্ুত্য ভুবনে; 

উপোসথ না করিয়া আপন [বিমানে । 

বহিতে স্বরাজ্যে ভাহ প্রহরী বেষ্টিত ১ 

কেমনে এমন আজি বিপদ হইভ । 
অথবা যাদেরে ডরে দেব যক্ষ রুক্ষ 3 

কি ছার মানব ! সে ত তাহাদের ভক্ষায । 

মানব যস্কপি তোমা ধরে লক্ষে যায়; 

আপন শকতি ভুলি রহিলে কোথায় ? 

ছিলে জানি অধিষ্ঠিত চতুরঙ্গ স্টলে ; 
, তাই বুঝি আপনিই বন্দি হয়ে গেলে। 



পারা *মেরারা 5 হি ৬৮ ২ রা ০ 

না হর ভোগা শা পাত করে; 

না হেরি এমন কেব! ব্রিলোক ভিতরে 1 

আমা সবাক্কার হ'তে বহু শক্তি তব 5. 

১৯ 

পুজে হজ দিয় তোম। স্বর্গীয় বিভ্ ৷ 
সহ্য ধন্মশীল গুণে তোমার মতন : 

নাই রে ক্রিভবে ভাই ধার্মিক সুজন । 
এমন গুণের ভাই কোথা লুকাইলে ; 

পাইব তোমার দেখা বল কোথা গেলে । 

না জানি পাপিহ কত দিয়াছে যাতলা ; 

অকে! রে রক্তের ধার! দেখিতে পাবি না ! 

স্তদর্শন ক্রন্দনেতে কাদে অজমুখী ; 

স্রাতার বিহনে শোকে ভ্রাত দুখে হুধী। 
এই রূপে বিলাপিক্াা ভাক্বের কারণ : " 

গ্রামা পথ অরলম্ি চলিলা তখন । 

বেথা আগে ভূরিদত্তে নৃ্ভা করাইল ; 

ক্রীডাপিত সেই গ্রামে উপনীত হ'ল। 

প্রবেশিকা আদর্শন গ্রামের ভিতরে ; 

জিজ্ঞাসিল। সঙ্ছোধিক্া তথাকার নরে। 

“ভ্রাভৃগণ ! এখানে কি কোন সাপ্গুডিক্স! ; 

কোন দিন কোন নাগে ছিল..নাচাইক্সা ? 
"আকৃতি প্রকৃতি আদি বিশেষ তাহার ও 

এইক্প ১৮-দেখিক়াছ বল সমাচার । 

“সন্ন্যাসী হেরি তারা ভ্রীতিপুর্ণ মনে ; 
ভক্তি সহকারে বলে;মৃছু সম্ভাষণে । 



চা প্রা 
০৯৮ ১৯ ং রে 

শি 

বঞক্ - 

পন প্রুতো ! ম্যলেক কাল.রিগত হইল 
একদা এখানে এক্ সাপুড়ে আলিল ।' 

অলম্পান্ন নাম তার জা তিত্ডে: আক্ষণ ১ 

নাচাইল নাগরাজ্দে অপূর্বব বরণ । 
না পোখ এমন লাগ তুবন ভিতর.) 

হবে কোন নাগর্পে ছ্গেব কি কিন্নর 1” 

“নুদর্শন তাক্কাদেরে করে জিজ্ঞাসল . 
তা'তে ভার কত ধন হল আরজ *” 

“সহল্ম রজত সুজা লভিল হেখায় 9 

“পুনরুপি বলে সেই এখন কোথায় £. 
“গিম্বাছে অমুক গ্রামে তাহারা! ঝলিল 3 

সুদর্শন ইহা শুনি সেথায় চলিল। 
এক্ধপে ত্ুরিয়! বনু গ্রাম শ্রামাস্তয়ে 

অবশেষে উপনীত কাশরাজ দ্বানে, 1] 

শ্রীবুদ্ধের জন্ম-কখা জন্ম-ব্যথা-ছারী ৯. 
জুড়াও ভবের আলা শুনি কর্ণ ভরি । 

মহা ধূমধাম আবি কাশীরাজাঙগনে). 
হইল ্রিবিধ মঞ্চ বিবিধ ভূষণে। 
অপরূপ নাগনাচ. করাবে দর্শন ; 

'ছআলন্দে মাতিল আজি পুরবাসীগণ ।. 
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বালক বালিকাদল ছুটাছুটি করে 
ধুৰক যুবতী ধত না রহিল ঘরে । 

অবিলম্বে লোকারপ্য দেখি রাজবাড়ী 
বন্ঠীভরে বৃদ্ধ বৃদ্ধা! বায় তাড়াতাড়ী । 
নৃত্য দেখিবার আশে আনন্দিত কাক্স 3 

” মহারাজ সভাসদে আসিলা সভায় । 

সভাপুণ হেপ্সি, জানি সময আগত ; 

সান করি অলম্পায় বিপ্র যথাবথ । 

পরিক্কত প্রবাস করি পরিধান 3 

বত্বঝুরি লওয়াইস্জা গেল সভাস্থান । 

বসিয়াছে মহারাজ পর্যাপ্ত আসনে 

উপনীত সাপুড়িযা ভূ্টি সঙ্গিধানে । 
অতঃপর নরপতি আদেশিলা তাক্স ; 

“আসিয়া নাচাও নাগে ওহে অলম্পায়”। 

আদেশ পাহয়া বন্ধ রতন €পটাবি ; 

আক্তরশে সাপুড়িক়া দিল মুক্ত করি । 

“ওহে মহানাপরাজ আস বাহিরিক়া! ১৮ 

সন্বোধিয়া ভূরিমত্তে ভাকে সাপুডিয়া । 
সে সময় সুদর্শন সন্কাসীর বেশে 3 

উপনীত সেথ। গিয়া জ্রাতার উদ্দেশে । 
জিজ্ঞাসিয় পুরহ্জনে উৎসব কারণ; 

নাগনৃত্য হবে শুনি বিচলিত ষন। 

যদ্যপি দত্তের দেখ! পাই এইখানে ; 
এ ভাবির! সুদর্শন গেলা নৃত্য স্থানে । 



নাগ-লীলা। 

বাহার আশা আসা নরলোকে তার ; 

এতদিনে বিধি বুঝি দেখাদিবে তার । 

অতঃপগ নাগরাজ শির উত্তোলিয়া ১ 
জাতিগত ভাবে সভা দেখিল চাহিয়া 
যেহেতু নাগ্গেরা অসি প্রথম সভাতে : 

দ্বিবিধ কারণে তারা দেখে চারিতিতে । 

প্রথম নুপর্ণকোন দেখেকি সভার ; 

ছিতীয় আপন জাতি আছেকিন! তায় । 

গরুড় দেখিলে নাগ নাহি নাচে ভস্ষে 3 

লজ্জার তেমন আর শ্বজাতি দেখিয়ে । 

অতএব জ্ঞাতি আর পক্ষীরাজ যেথা! 

নাহি, সেথ' নাচে নাগ ; নাচেনা অন্যথা । 

মহাসব বুদ্ধাঙ্কুর আজিও তেমন ; 

কুলাচারে মন্থাসভা করে বিলোকন । 

যেকেহ যেবেশ কেন করুক ধারণ ; 

দেখিবামাত্রেতে ভারে চিনে নাগগণ । 

ছদ্মবেশে নরগণ নাচিনে অপরে 3 

নাগ-কাছে কেহ কিন্ত লুকাইতে নারে । 

সভাসদ ই তম্ততঃ চাহি বুদ্ধান্থুরে ; 

দেখিলা সন্গ্যাসী বেশে আগত জ্োষ্ঠেরে । 

দেখামাত্র সুদর্শনে চিনিতে পারিক্সা। ; 

বহিল শোকের উৎস হৃদস্থ প্রাবিয়া । 

অতিছুথে বৃদ্ধাঙ্কুর করিয়া! রোদল 
অগ্রজের অভিমুখে করিল গমন । 
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তাহ দেখি দর্শকেরা ভন্মে পঞক্টাইল : 

সবেমাত্র স্দর্শন দ্াড়াকে রহিল । 

বোধিসন্ব অগ্রজের পায়ের উপর 3 

মন্তক রাখিক্া শোকে কাদিলা বিশ্তত্র । 

সুদর্শন (ও) শোকাবেগ সম্বরিতে নাকি ; 

কাদিতে লাগিল ঝরে ছুনরনে বারি । 

এইক্দপে ভূরিদভ ক:দিয়! বিস্তর 2 
আসিঙ্কা পশিল পুন পেটারি ভিতর 

অনাহাঁর অনিদ্রান্ন শরীর ভ্রাতাব ; 

দেখিলেন সুদর্শন অস্থিচম্্ সাব । 

আগের লাবণা নাই, নাই সে গঠন, 

মেঘেতে ঢাকিল যেন মধ্যান্ তপন । 

আন্জ্জের শোচনীয় পরিশাম দেখি ; 

ধুপপৎ্ ক্ষোভে শোকে কাছে অজমুখ্ী । 

ঘআলস্পায্, স্থদর্শনে কাদিভে হেবিস্া + 

অনেতে ভাবিল। নাগ থাকিবে দংশিয়া । 

আম্বম্ত করাই তারে উচিত আমার ) 

ব্যস্ত ভাবে আসি বলে নিকটে তাহার ॥ 

“মম হস্ত মুক্ত নাগ তোমার চরণে ও 

মংশিয়াছে হে তাপস ! ভয় নাই মনে । 
ঘবে তোষা দংশিক্পাছে উন্নগ আমার ৪ 
আমাতে নির্ভর তব শুভ্রা ভাব । 

বিষ-জাল। হতে তুমি হবে বিষোচল ; 

সাপুড়িয়। আমি, তব ভগ কি কারণ? 



২৯৪ মাগ-ীল। ! 

হি ভুক্িক্ফের শুনি বচন নিচক় 9 

আলাপেচ্ছ, তার সনে আুদর্শন কয় । 

“কবে নাই এই নাগ আমারে দংশন $ 

করিতেও পারিবে না অপিচ কখন । 

বতগুলি নাগ আছে আমার সমান 

" কেস নাই, সাপূড়েও নাহি বিজ্চমান |” 

অলম্পাঁয় বিপ্র শুনি ঈদুশ বচন ও 

তাহাকে না চিনি, ক্রোধে বজিল তখন । 

কে এই সন্গযাসীবেশে আসিক! সভার 

মম সলে ঘন্ব করে মুড লোক প্রায়? 

যুদ্ধে আহ্বানিক্া তার করে সমতুল ; 

পরিষদে আসিয়াছে কেমন বাতুল । 

সভাজন শুন সবে আমার বচন ; 

মম কিছু দোষ নাই ইহাতে কখন । 

রাগ করি নাই আমি দেখ সবে তাঁকে 3 

অতঃপর স্দর্শন বলিলা তাহাকে | 

“€ছে অলম্পার তব নাগরাজ সনে? 

আমার সহিত যদি বাঞ্গাকবর বরণে । 

তা হ'লে করাও কিন্ত আনি না করিৰ 
যুদ্ধ হেতু আমি এক ভেক নিক্সোজিব। 

যদ্যপি আমার. ভেক হারমানে আজি । 

তা হ*লে লহন্্র পঞ্চ সুদ্রা! রাখি বাজী । 
নাগ পরাজিত হ'লে কত দিৰে ধন) 
হার জিত বানী রাখি তবে দেহ রপ। 



স্অন্থিতি মেক্ষরটী অজসুজী দিয়া 5... 
এক্পে জ্াখিলা বাক্সী বশে আহ্বানিস্সা । 
বআঅজস্পাস্ম শুনি ইহ? গর্বিত বলে 5 

হি সক্গ্যাসীক্ষপী নাগ ক্দর্শলে 

আম সন্দে কেন মিছ? হুন্ব কর ভুমি ও 

নির্ধন তাপস তুমি অহাধন আমি ।, ক 

উপজ্জুত স্বপ্রা তব, আছে ক্ষিতান্দার : 

লা থাকে বস্কপি* ০কবা আান্িন তাহশতু | 

বছ ধল আছে মম ন্ণহি ভব্ি তাস, 

স্বাজী হৌক ভবে পঞ্চ সহত্র মুদ্রার । 
একি বা ধন খ্ঘছে সব দাও ম্বোর হতে 3 

অথবা অধ্যস্থ আাখ একছ্দন হাতে? 

' ্াামিও বাখিব তবে নিকত্ট তাহার ও 

; ভা হ'লে বরকিবে বাজী তোমার আজান). 

সক ইহা! শুনি ুদর্শন হুইল! চিন্তিত 
আপনান্র কেহ কে সেখা পরিচিভ 1... 

বিজাতি বিদ্ৃ্দ এই অজানা আ.৮না।, 

কোশা। পাবে এত খন বিষম ভাবনা । 

সঙ্গে করি ব্সানে নাই একটি রত্ন 

একেক জালে হবে আছে এ দাত পতন! 

. কেবা দিম এই ধন ভাব্বিতে ভক্ষিভে 9 

কাশীনাজে জানাইঝ স্থল €কষল চিত ॥ 

. হলেও আাজার ক্দানি সম্পূর্ণ আজগানা ? 
. সম্পর্কেতে হই কিন ভাক্াবর ভাপিলা ৪, 



ইসা ্ ০১০০৮ রঃ 
্খ এ ও নে 

$ 
শনি 

৭ 

না-লীলা। 4. 

জালাৰ মাতৃল সকাছে' এষ [ক ১ 
কিস্ত-নিজ পরিচয় দিব ন!?-এখন । 

এ ভাবিক্কা সুদর্শন রাজার সকাশে ১ 
ঘাইরা মুদ্রার আশে সকরুপ ভাষে । 

“জন্ম হোক মহারাজ হউক কলাশ ; 

নিবেদন্র তাপসের কর অবধান । 

“পড়িয়াছি মহাদায়ে সভাক্স আসিস ৪ 

লজ্জা নিবারণ কর দয়া ভিক্ষা দির! । 

সর্প নৃত্যুকান্নী হেথা সাপুর্তিক্সা' সনে ঃ 

বাজী হল দৌকাকার অধুতাঞ্ধ ধনে |. 

তার নাগ সনে বরণে দিব আম ভেক 

ক্িত যার এহ মুর্্রী সেই পাঠবেক । 

অতএব হে মস্থান্ বশোবান লাস; 

অন্ষরোধ প্রাভিভো গে মুক্ত কর দায় । 

ন। চাহি বাজীন্ মুদ্রা নাহি প্রক্োজন ও. 

কেহ এ দয়া ভিক্ষা দাও হে রাজন | 
অজ্ঞাত ভাপস সুখে এতাদৃশ বাণী; 

সহসা শুনিক্া মনে চিন্তে নরমশি । 

কি কারণ এ তাপস আমার সদন 3 
চাহিতেছে এত ধন ক্ষিবা প্রক্পোজন ? : 

এ কেমন ঝঁথা ভাবি বারাণশী পতি 3 
কিঞ্চিৎ বিরক্ত ভাবে বলে তার প্রত্তি । 

“হে ভ্রাক্গণ কি কারণে চাহ এত ধন ? 

_ বুঝিতে লারিক্ আমি তোমার মনন. 
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কহ নাপিঠাহে খগ বুঝি দিরাছিশা ভুমি; 
অথবা কিকোন দিন লইরাছি আছি? 

গচ্ছিত তোমার ধন আমারলদনে 3 

আছে নাকি ? বহু ধন চাহ সে কারণে 1” 
ইহা! শুনি দর্শন বিনত হইয়া; 

পুনঃ মহারাজ প্রতি কহে সম্বোধিষ। | 

হে বাভন্! কেন এত বিদ্রপ আমারে 3 

সামান্ত ভিক্ষার তরে আসিয়াছি দ্বারে । 

সত্য সত্য নাগসনে ভেকে দিব রণ; 

বলিয়াছি মুখে যাস না যাক্স খণ্ডন, |] 

হে বাস্রীভিবদ্ধন রায় কি বঙজিব আব ; 

হয় নয় সত্য মিথ্যা দেখ একবার । 

ক্ষত্রী্গ অনাত্য সনে হয়ে পরিবৃত ; 
নাগ ভেক রণস্কজে চল ত্বরান্বিত 1” 

আডুত কথন শুনি নাগ-ভেকে রণ; 

সোৎ্স্ুখে বলিল রাজা চলহ ব্রাহ্মণ । 

এ বুল আমাত্যগণপে সঙ্গে লক্ষে বাক্স 3 

তাপসের সঙ্গে তবে বণস্থলে বাস্ধ। 

এদ্দগেতে অলম্পায়, তাপসের সনে 3 

রাজাকে আনিতে দেখি তাবে মনে মনে । 

হইবে ভাপপস কোন রাজ-কুল-পুজ ; 

নহে মহারাজ কেন আসিবেক আজ্ঞে! 

নাজালি রাজার গঞ্জ) কিকথা কক 

সঙ্গে দেখি আসে, বুঝি প্রমাদ পাড়িল। 



. কাপিতে পানির ক্যা কষ রও . 

ধনলাভে আঙ্লীলান নাগ নাচাইতে 3 
প্ণছে কি শমন লাভ হবে বিপরীতে ? 
ধন, হবাভী গর্ব সর্ব্ব খর্ব হয়ে গেজ, 

সম্প্রতি“জীবন লয়ে ভাবিত হুইল । .₹ 

স্থদ্র্শন উপনীত হইলে সেথায়; 

ভীতি বিকম্পিত স্বরে বলে অলম্পায়। 

হে তাপস ! করি আমি নিজ অন্ত্রগুণে ? 
অবজ্ঞ। তোমায় কভু ভাবিওন। নে । 

তুমি নিজ মন্ত্রবলে হয়েছ গর্বিত ১ 

নাগকে ও অপমান কর তাহ এত 

নয়ে তুমি হেয়, আমি শ্রেক্ তো? হ'ত 

বলিতেছি হেন ধলি না ভাবিও চিতে |. 

শুনি অলম্পায় বাক্য কহে স্দর্শন ঃ 

না! করি আমিও তোম। অবজ্ঞ। তেষন। 

তবে তুমি বিষহীন নাগ নাচাহন্স। ) *. 
গর্বকর ঝরগণে বঞ্চনা কারয়া । 
সে বিষয় আমি বত জানি, তুমি তত.$ : 

জানিতে বন্তপি ;$ কিংবা নরেরা। লানিত | 

মুষ্টিমেয়, তুষমাত্র তাহ, লেত কোথা ; 
প্াইতেলা, ধললাভ সেত. বড় কথা। 
ভাপসের ষথাউক্ত এই বাক্ষ্যচক্স % | 

সাপুড়ের শেলসম বিধিল হৃদয় । * 



জল যথা তথা প্রায় হ'ল সাপুড়িরা। । 

সুহূর্তে হৃদয় হ'তে পুরবের ভয়, 

দুরে গেল ক্রোধভবে দর্শনে কয়! 

জটাজুুষারী নেত্রে প্রলেপি অঞ্জন, 

স্বানুপরে পরিছিত গৈরিক বসন । 
হে তাপস বলিতেছ সভায় আসিক্স 3 

শিল্পগুণে নাগকে ও নির্বিষ বগলয়। । 

আচ্ছ! সে নির্ব্িব কিংবা সবিষ তাহর; 

প্রতাক্ষ প্রমাপ তবে দেখ এইবার । 
বিষ খাওয়াইরা তার তোমাকে এখন, 

কাব তাহার আজি তীব্রুত! জ্ঞাপন । 

কেবল ইহাই হয্স মানসে উদিত ; 

চিরে হইবে তুমি ভশ্মে পরিশত । 

সদন. শুনি এই গর্ক্ধিত বচন ; 

ক্রীড়াচ্ছলে তার সনে বলিলা তখন। 

“ওহে আলস্পান্থ কেন ক্রোধ কর এভ 

নাগের বৃত্তান্ত নাহি জান যথ্থাযথ ৷ 

ষে সর্প কুক্ধট ডিম্ব থাক্স চুরি করেও 
পগৃহ সর্পেরিও বিষ থাকিবারে পানে 1 

থব' নীলাহি কিংবা জলীক় ধোড়ের 3 

খাকিন্ডেও-পারে বিষ সম্ভব তাদের !: 
অসস্ভব, কিন্তু রক্তশীর্য যাহাদের ; . 
থাকিতে পারে না.বিষ তেমন নাগের 1. 
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২0 টি কিতীন £ ক হ রানি ॥ 

লিপ 7 লাগ-্লীলা। রঃ রঃ ঘা 

ইন্ছা শুনি অবম্পায় যেন ৃতাশন') . 

নুদর্শন প্রতি কহে গর্বিত বচন । 
শুনেছি সংবত বতি অর্ৃৎ গণেরে 3 

দান করি দায়কে রা.যাক় স্বর্গপূরে | 

যদি তব থাকে কিন্ছু দাতব্য এখন ; 

দান করি শ্বর্গপথ কর বিমোচন । 

হুইল তোমার মতিচ্ছন্স অতিশয় 9. 
মরণ নিশ্চয় ইথে জানিও নিশ্চয় । 
এই মহা খদ্ধিবান নাগের দংশনে 

জুড়াবে ভবের জ্বালা লভিয়! শমনে । 

হুদ্ধ তেজনস্ী দিয়! ভুজগ ভীষণ ; 

এখন তোমার আমি করাব দংশন । 

এ লাগ করিবে ভন্ম তোমায় অচিরে ;” 

কার সাধা তার তেজ নিবারিতে পারে । 

ঘীর শান্ত অচঞ্চল শ্রধী সুপর্শন ; 

নীরবে শুনিতেছিজ ঈদুশ ভত্সন। 

অবশেষে সাপুডের শেষ বাক্য চক্স 3 

শুনিয়া কিঞ্চিৎ মনে হুল ছুখোনয় 1 

তথাপি তাপস কিস্ত ক্রোধ না করিয়া ; 
কহিল সাপুডে প্রতি বন্ধু সন্থোধিয়া । 

“ওহে বন্ধু! অলম্পান্স, গর্ব কর কেন; 

আমিও শাস্ত্রের বাক্যে শুনিয্বাছি হেন। 

সংযত তাপস গশে, থাকি ইহ লোকে ১ 

দান দিয়া দায়কেরা যায় সুরজোকে । 
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বস্ধপি দাতব্য কিছু থাকিবে তোমা; 
তুমিই জীবিত ক্রিয়া কর এইবার । 

উগ্রতেজা 'অজমুখী নামী ডেক দিয়া; 

অলম্পার তবনাগেখৃদ্দিব দংশাইয়া। 

ধৃতব্াস্ট্র কন্ঠা মম বৈষাত্তী ভগিনী, 

পূর্ণ তেজে নাগরাজে দংশিবে এখনি । 

সে তারে করিবে ভম্ম দেখিবে ব্রাঙ্ণ ; 

»দেখিব তাহার তেজ কে করে বারণ 1” 

এ বলিকা সুদর্শন হস্ত প্রসারিক্া 3 

জটাম্ফিত ভগিনীরে কর্তথিল? ডাকিয়া! । 

ওহে ! অজমুখী তৃমি হইয়া নিগ্সাত-; 
হাতের তালুতে মম হও প্রতিষ্ঠিত ৷ 

অগ্রজের ডাক শুনি জটাস্তরে থাকি ; 

বার-আয় ভেক নাদে নাদি অজমুখী। 

অহা জলসঙ্গ মাঝে হুয়া! বাহির ; 

বসে আসি অগ্রজের অংসের উপর । 

সেথা! হতে লাফ দিয়া পড়ি করতলে; 

উগ্র বিষ বিন্দুত্রয় হাতে দিল ফেলে 1 

পূর্ণ তেজে অব্জমুখী বিষ প্রক্ষেপিক্কা ১ 
'পুনরার জটাভ্তনে প্রবেশিল গ্রিন্সা। 

অতপর স্থদ্্শন বিষ লঙ্গে হাতে; 

সভাতলে দাঁড়াইয়া লাগিল কহিদ্ধে । . 
শস্ম্ব্তে সুভাজুন শুন আজি সৰে 9 

এএই মহ জনপদ বিনাশ পাইবে । 
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এ এজ বই... না  নাগ-লীলা | 

এই বাক্যে সিংহনাদে নাদি তিন বার; 

নীরখিল। স্দর্শন দয়ার আধার । 

সে শব্দ গভীরতর হইল এমন ; 
ব্যাপিয়া! ঘোবিল কাশী ছাদশ ফৌনছন। 
এমন ভীষণ ধ্বনি শুনি ল্ষিতে 5 

জিজ্ঞাসিল! মহারাজ ভয়ে ভীত চিতে । 
“হে. ঘাপস ! কি কারণ আমার অগর ; 

বিনাশ পাইবে তাহা বলহ সঙ । রঃ 
প্রসারিত হস্তে গিক্লা রাজার সদনে ? 
দ্বেখ বলি মহাক্সাজ হদর্শন ভখে। 
“এই ফে.ঝিবিন্দু বিষ হক্সেছে বাহির ; 
রাখিবার স্থান আমি না হেরে অহীর |” 

“রাজা বলে ব্যস্ত কেন সানান্ত লাশিরা ; 

এ মহ পৃথিবী পরে দাও ফেলাইক়া! |” 

“ওহে ত্রচ্মদত্ত রাজ এবিব কখন ; 

নানিব ধরার মাঝে করিতে ক্ষেপন। 
যেহেতু ষদ্পি ফেলি, নিশ্চয় জাঁনিবে ) 
তূণ লত! ভৈবজ্যাদি শুকাই্। বাবে 1” 
"ভাহ। হলে উদ্ধাকাশে দাও উড়াইস্া ; 
অন্তিত্ব পাইবে লোপ পবনে মিশিক্ষা ॥ 

ভাহাতভেও মহারাজ নারিব কখন ১ 
সম্ভব উর্ধাকাশে বিষ.নিক্ষেপন । 

ব্যাপি তেমন করি ফলে অবশেষে 5 
সগুবর্ধ ব্যাপী বৃষ্টি না হ'বে এদেশে । 
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শি হলে, ফেল মহ। সাগরের জলে.) 

তাহাতেও পাঁরিবল! রাজ প্রন্ধি বলে। 

“পিছু গর্ডে বিষবিস্তু ফেলিলে ভাহ' লে: 

মত্হ্াদি জলজ শ্রাণী মবিবে সকলেশ । - 

'জলগ্থল ব্যোম বায়ু গগন মগুলে; 

: এরপে ব্ৃচ্ছাক্রমে দিতে নাতি ফেলে । 
ব্রহ্মদত্ত কোঁন হতে না দেখি উপায়; 

- ভাবে তবে পড়িলাম কিবা ঘোর দাকস . 

জলে স্বদেল গগনেতে যদি নাছি স্থান ; 

কিবলিব, কর তৃষি ধাহযর বিধান । 

“হে তাপস ! আমি আর ন। জানি বিশেষ 
রাজোর-ব্দসুভ নয় কর জবশেষ । 

ইসা শুনি সুদর্শন লিলা বাজায় ; 

“তবে গুন মহারাজ ইহার উপায় । 

বন্তপি ক্দাপন পর দশের দেশের ; 
চা ছিত স্থুবিহিত কর অতপর । 

তোমার বিশাল এই নগর ভিতর 9 
বখাস্থানে খাতভ্রর করাও সত্বর ৷ 

খামে পাশাপাশী করাবে খনন $ 
নাতি দুরে নাতি কাছে না হয় যেমন |," 
অধিলছ্ছে স্গরভীর ইহা সম্পা্দিবে) .. 

তবেই তাহাতে বিষ করিৰ ক্ষেপন ) 

ছা ভিন্প অন্ত গতি লা হেরি. রাজন । . 

7 খা 



* নাগএীলা 

“তবেন্ড তাশ্রাই.হোক” বলি নূরবরে ১ 
লিক্ষোজি ল] ভূতাগণে খুব খনিবারে । 

তারপর কি করিল শুন সাধু জন; 

আসীন তারক ভণে অসাধু হজ্জন-। 

ভিজ্ন-া্িল্দ্রু-। 

হত শীদ্র খাত ত্রন্প খনিত হহল, 
যেইরূপে সুদর্শন নুপে আদেশিল ।. 

তারপর উদ্ভিদাদ্দি ভেষজ বিবি্/* ২. 

গোমক ইত্যাদি ষত আর দিব্যোষধ 
জানাইল মহারাজে সৰ বিবরিক্া! ; 
রাজা তথ ভৃত্যঙগণে দিল! নিশোজিযা । 

কেহ আনে লভাপাতা বিবধ বরণে : 

ভাবে ভারে গোমক্কাদি বহে শভজনে । 

অবিলম্বে রাজাদেশ কাব্যে পরিণত র্ু 

গোমক্জ ভেষজ শু.প হ'ল রাক্মীরুত এ 

অতপর সুদর্শন গর্তত্রক্স মাঝে ; 

অন্থক্রমে সাজাইলা বিবিধ ভেবব্দে ।. 

প্রতি গর্ভ তৃতিয়াংশে করিয়া বিক্ষাগ ঃ 

'দিব্যোষধে পুর্মাইলা তার প্রান্ত ভাগ । 
ভ্বিভীস্ে গেমির় আর জতাদি প্রথমে ; 

এইক্পে গন্ডত্রর পুরাইয়া ক্রমে । + 

বিষবিন্দু-হাঁতে লয়ে সভা সদগণে ১ রা 

সন্বোধিয়া সুদর্শন মৃদু স্যবে ভপে। 
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“সমবেত খুরকাসী ওহে বন্ধুগণ $'. 
দেখ সবে কার্ধয মম পার সমাপন। 

এইবার. খাতত্রয়ে বিষ-বিন্ুক্মর ; 

নিক্ষেপিলে অবশিষ্ট কার্ধ; শেষ হয়। 
অতএব ৰিঘ আমি নিক্ষেপিলে তার ; 

সাবধান কেহ যেন নিকটে না বাক । 

এইব্ধপে সতর্কিয়া যত সভাজনে ; 

বিষ লয়ে খাতপাশে গেলা সুদর্শনে 1 

তাপসের ৰাক্য শুনি সবে সরে গেল; 

নাতি দূরে দাড়াইয়৷ দেখিতে লাগিল। 
কেবল পর্বি্বি ত ধূর্ত ৰিপ্রসা পুড়িস্কা. 

নষ্ট বুদ্ধি হেতু স্বীয় গেল না বিয়া । 
ধত পর্ব মালবের পতনের মুল ; 

অহঙ্কারী ইহ পর হারার ছকুল। 

আপনাকে শ্রেয় ভাবে পরে হে যেব। $ 

তার সম ছুর্ব্বিনীত ভবে আর কেৰা। 

মদ-মত্ত খোঁজে বথ। মদেরু বোতল ? 

সর্ব-মন্ত খোজে তথা,শ্বীয় অমঙ্গল । 
সুদর্শন ববে মনে ভাবি মনোময়ে ॥ 

নিক্ষেপিল বিষ -বিন্দুত্রর, খাত ত্রয়ে। . 
গর্তে বিষ পড়। মাত্র বজ তুল্য ধ্বনি 3 
উঠিল ভীষণতর কাপারে মেছিনী। 
অবিলম্বে স্থল জজ আধাক্সি ভুবন ; 
উঠতে লাগিল ধুম ছায়া গগণ। 



৩৬৬ নাগ-লীল! | 

সপ্ত শষ্য তাপে বথা আরস্তভে প্রলয়; 

সপ্ত সিন্ধু শুকাইস্মা হয়ে ধত্ময় । 

মুহূর্তেকে সর্ধভূক গ্রাসে ভূমণ্ডল, 

তেমতি ভীষণ নাদে, জলিল অনল । 

নয়ন না পাঁলটিতে বিশ্বগ্রাসী শিখী ১ 

উঠিল অস্বর পথে কি লিকি লিকি। 

অগ্নির সে মহাশব্দে কাপিল ভুবন, 

কাপিল ত্রিদিববাসী যত সুরগণ 
সভা শুদ্ধ মহারাজ শব ব্রহ্মদত ; 

জানিল। ইহার তত্ব নাগ ভূরিদত । 

তারপর লতাগুল্ম ভেষজ পড়িয়া, 

কিঞ্ৎ কমিল বহি গোময়ে পড়িয়া / 
- এইকপে গোময়ও দহি কিছুক্ষপ ; 

প্রাস্তস্থিত দিব্যৌোষথে পশে তাশন । 

সেখার গুঁধধ সহ বিষ জালাইরা ; 

কিছুক্ষণ পরে বহি নিভিল জ্বলিয়া । 
কি আশ্চর্য মক্কে ভাবি দেখছে ধীমান, 

নাগের সামান্ত বিষ কত তেজবাম 

পর্ববশে অলস্পায গণ্ত পাশে ছিল ; 

আপ্রর উত্তাপ দেহে কিঞিৎ লাগিল । 

বিষ তেজে দেখা দিল সর্বাঙ্গে ভাকার ; 

মহাব্যাধী শ্বেতকুষ্ঠ ভীষণ আকার। 
অকস্মাৎ বিপরীত নেহার শবীরে, 
সত্যে বচন ত্য বলিল সাপুড়ে। 



চতুর্ঘ-সর্গ । 2 আউট 
“্ছাঁড়ি দিব নাপরাজে রাখিবন। আব ; 
বুঝেছি এবার মারে করহু উদ্ধার 1” 

ঠেকিলে মানব শিখে না ঠেকিলে নক্ম ; 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার দেখ নরচকস্। 

বুঝাইলে সুবচন বলে কুবচন 2 

যেমন করম ফল, _ ফলিল তেমন । 

সদন দেখি তার এহেন ছুর্গতি ; 
ছুথ মনে বলে, এবে যাও যথামতি | 

বলিলাম বারে বারে শুনিলে না কাণে ; 
ভাবি দেখ এই ছখ পাও কি কারণে। 
কি করিৰ আমি'তার না দেখি উপান্ন ; 

ভোগিতেছ কৃতকুম্থ ফল 'ঙ্গম্পায় ৷» 

তাপের বাক্য শুনি বলে সাপুড়িয়া ; 

“্ষম দোষ হে তাপস ! সদয় হইয়া!। 

অহক্কারে মত্ত হয়ে হারাইন্ছ জ্ঞান ; 

উচিত দিক্লাছে বিধি তার প্রতিদান । 

নাকি চাহি নাগরাজে নাহি চাহি ধন; 

তাহাতেই আর কিবা আছে প্রয়োজন । 
এইরূপে অন্গতাপ করিতে কব্রিতে ; 

চলে গেল সাপুড়িয়া বিপ্র সেখ হতে। 

লাগরাজ ভূরিদত্ত এতেক নেহারি ; 
বাহিবিলা বুত্বমক্ম তাজিয়া! পেটাক্সী । 
মানব বাঞ্ছিত রূপ করিক়া ধারণ ; 

নাড়াইল1 সভাতলে দ্েবেজ্জর মতন । 



৬৮৮ 
নিলা ৰঁ 

শীঅঙ্গৈ শোতিল নালা বগম ভৃম্বপ ; 
মেতমুক্ত গ্রধাতটুর ধেষজ তপন । 

নাগ ছিপ দেখ হস দৌঘিতে গেবিতে ; 

মোহিত্ত মানসে সবে লাগিল ভাবিতে । 
অরুণ বরুপ ধষ বিধু ধনেশন ; 

হবে এই কিংবা বুষি দেখ পুরন্দর | 
একাধারে এত কূপ নহে হবে কার ; 
আলোঁকফিছে ঈপজ্যোতি মব্ি চারিধার ! 

সুদর্শন (ও) ছঙ্জুবেশ পরিহার করি ; 

ঈাডাইলা। ভ্রাভপাশে দিব্য বেশ ধরী। 

দেখাদেখি অজ্মুতী জটাস্তর হ'তে ; 
বাহিরি অপুর্ব বেশ ধরবে হেন মতে । 

মুক্তিমান রবি শশী, খুর্তিমভি রতি ; 
শোঁভে তিনজন যেন প্রকাশিক়া জ্যোতি । 

পক 

ভউঞ্পতে্স্ণ 

মহারাজ ব্রঙ্গদভ এতক্ষণ ধু; 

ঘডুভ মানিল মনে অড্ভূত লেহাছি | 

ধীরে ধীরে সন্জিকটে গমন কক্িদ্বা ; 

বিল্দ্র বিমুঢ় প্রার ভাবে দিক খিক্ষ। 1 
*উরগ সন্স্যাপী ফোথ। গেল ভ্রইজন ; 
বিনিময়ে উপছ্িিল দেব ভিাসিজন্দ- 



চ্ুর্থ সর্গ | শি 

ছিল ছই হল তিন একি (বিপরীত, 
অপাখিব বেশভূষ। রতন খচিত ॥ 

 নছেত মানব এরা নিশ্চয় কখন, 

তবে কফি ছলনা! করে প্রভু ভগবন !” 
অনিমিষ লোচনেতে চাহি তিনঞ্খনে ; 
হ্যবা হয়ে মহারাজ ভাবে কত মনে। 

নীরব নিষ্পন্দ স্থির, হেরিক়াও চোখে ; 
একচী বচন মাত্র না! সরিল মুখে । 

কুতর্শন্ন এইবার দিতে পরিচয় ১ 

সমর ভাবিয়া রাজে সন্বোধিক্া কয় । 

“কে আাজন ! এইক্ষণ দিজ্ঞাসি তোমারে ১ . 
চিনিতেকি পাপিয়া বল আমাদেরকে ৪ 

রাজা বলে ভাল কথা, সদয় হইয়া; 

না জানি তোমকা! কেবা কহ বিবনিয়া । 

আপরুপ তোমাদের রূপান্তর হেকি ; 

পরিচয় জিজ্ঞাসিতে গিয়াছি পাসন্ি । 
“জানন। বদ্যপি বলি, ও হে মহারাজা, 

তবে যেই কাশীরাজ কন্যা সমুদ্র ; 

বিবাহ দিলেন যারে ধতরাষ্ী সনেঃ 

তাহারে কি আন রায় * পড়ে কিনা মনে 2 

বিশ্মিত হইক্সা বলে শুনি পুর্ববাণী; 
প্চিনিস্ারে সেই মম কনিষ্ঠ ভগিনী ৮, 

“আমর! তাহার পু ভাই চাক্গিজন ; 

প্রথম খিতীয় মোরা হই এ হু্জন । 
ধু 



বধ প্র 

৩১৪ নাগ লীল1। 

তৃতীয় চতুথ আর আছে ত্রাতৃদ্বয়, 
সম্বন্ধে ভাগিনা তব দিছু পরিচয় । 

কনিষ্ঠ! মোদের এই বৈমাত্রী ভগিনী,” 

শুনিয়া! নয়ন জলে ভাসে নরমণি । 

“তোমর! ভাহার পুত্র ? ভাগিনা আমার ! 
হায়রে! আঁশ্চর্ষয কিবা বিধি বিধাতার। 

বহুবর্ষ ভগিনীর নাছি সমাচার, 

সহেছি যাতনা কত বিরহে তাহার । 

জবাগাইলে লুক্কায়িত চিন্তা! হুতাশন, 

আইস হৃদয়ে তাত জুড়াই জীবন 1” 
এ বলিয়। তাহাদেরে জড়াইয়। বুকে, 

কাদিক। বিস্তর রাজা অনিবার্ধ্য শোকে । 

সঙ্গেহে চুন্বিরা বু মুছি নেত্র বারি, 
তাহাদেরে লয়ে রাজ! প্রবেশিল। বাড়ী । 

আপন প্রাসান্দোপরি নিয়! সবগ্তনে, 

তোষিলা ভাগিন। গণে বিবিধ ভোজনে ! 

বিশ্রামান্তে কতক্ষণ সুস্থ হ'লে মন, 

একে একে ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসে রাজন । 

ধৃতরাই পুত্র তারা, পাতালে নিবাস, 
কেনব! মনুষ্য লোকে আসে কিবা আশ। 

সাপুড়িয়। কিক্পপেতে দেখিতে পাইল, 
এমন তেজদ্বী নাগে কেমনে ধকল ? 

কোথায় পাইল বিপ্র এ বশীকরণ, 

ইত্যাদি শুনিতে ইচ্ছি পুর্ব্ব বিবরণ। 



চতুষ্্য সর্গ ) 0 ১৯ 

াজবাক্য শুনি দত্ত কহে বিববিক্া, 

অন্ত্যাবধি আদি হ'তে আরম্ভ ককিয়া । 

কেনব! মন্যা লোকে আইলা আপনি, 

আ!সিয়। ঘটিল যাহ! আদ্যস্ত জীবনী । 

কিলপেতে সাপুড়িয়া ধরিল তাহারে ; 

শুনিতে রাজার তাছ। ভুনয়ন বড়ে । 

হায়রে পাপিষ্ঠ তুষ্ট এত ছরাচার ! 

নাইকি অস্তরে দয়! বিম্মুমাত্র তার ? 

স্মরিলেও যেই কথা শিহরে হাদর; 

না জানি সে কার্ধা কিসে ঠকল ছুরাশক়্ । 

শুনিতে শুনিতে সবে ভূরিদত্ত কথা) : 

নীরবে কীর্দিল। কত পেয়ে মন ব্যথ!। 

এই মতে বুদ্ধাস্কুর বলি স্ব কাহিনী; 
মহারাঁজে সম্থোধিয়া কহে হিতবাণী | 

“ছে হাতুল রাজধন্ম পালিবে হতনে, 

তুষিবে প্রকতিপুঞ্জে কূপা বিতরণে । 
জ্বীন ছথী চোর দস্থ্য সাধু স্থধীজন ; 

ভাবিবে সবাই যেন আপন নন্দন । 

আমন সনে যথা সমান সকলে; 

তেমতি শাসিষে রাজা ধরমের বলে। 

প্রাণী হত্য!, চুরি, মিথ্যা, মধ্য, ব্যাভ্চার ॥ 
ক্পক্ষিবে এপাপ হ'তে রাজা আপনার '।. 
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নাগ লীলা । 

ভিখারটকে দিবে ধন করুণ করিক্বা ; 

প্রত্রজ্জিতে দিবে দান সুকতি লাগিক ) 
মুঢ়ের শিক্ষার তরে করিবে তন; 

পগ্িতেরে জগতের কল্যাণ-কারণ। 

শিল্পশালা ধন্মস্পাল। বিছ্)ালয় আর 

ভিক্ষুপামনের সাধু সঙ্গের বিহার । 
জলাশয় মার্গ-আদি বিশ্বকিত সপ্মরি 3 

নিশ্ধ্াইবে থা স্থানে স্বার্থ পরিক্রি € 

ধান্নিক বাজার রাক্ে সদ! এই বিধি £ 

অধার্্দিক নৃপ রাজ্যে পাপ নিরবধি | 

রাজা হর প্রজাদের বিধাতার শ্রায়ঃ 
বিজ্ঞ বলে নরম্বামী সে হেতু বাজান । 
সর্ব সজীব তরু যথাসুলে সার 5 
সর্ব বাবে শুভ তথা পুণ্যাত্ম! রাজার । 

বাদ স্বাজা ধন্দ ছাড়ি পাপে দের অন; 

আচিরাৎ সে রাঞ্জের হয় নিপতন। 

এতদ্বেতু বলে সবে এই বল্ছধায় ১ 

রাজ দোষে রাজা নউ প্রজা কষ্ট পার। 

অতএব সর্বক্ষণ চকিত থাকিয়া; 

রশ্ষিবে এ সর্ব ধন্ম কর্থবা জানিয়! । 

নৈতিক বিবিধোপারে ব্রচ্ছ দত্ত ভূপে ; 
ভুরিদ্বত্ত উপদেশ ছিল এই কপ । 
অতপর সুদর্শন বলে রাজ প্রতি ; 

পাতালে যাইতে এবে দাও বন্গুমৃতি । 



চতুর্থ সর্দ । ৩১৩, 

বহ দিন ভূরিদত্ে না হেরিক্স) মাতা? 

হইস্বাছে অতিশয় কাতরা পীড়িত । 
অতএব দেরী কর। আর শ্রেক্স নর 

হে মাতুল! এইবার বাই নিজালক্স। 

রাজা বলে যাও তবে নাহি দিব বাধ!; 

আমার স্তর কিন্ত জলিবে সর্বদা 1 

বনু বর্ধ ভগিনীযে ন। হেরি কাত ; 

হইযাছি, দেখিবারে বাঞ্চা নিরস্কর । 

ভ্রানগণ পুনরায় জিজ্ঞাসিল! রায় ) 
মাতাষহ কাশীরাজ এখন কোথায় । 

রাজা বলে, ভগিনী বিরহ কারণে ; 

বাস করিতেছে গিন্া বিন্ কাননে । 

শুনি ইহ? ভূরিদত্ত বলিল। রাঁজায় 
তা হলে এক! তুমি যাইও তথায় | 

হে মাতুল! আমরাও সঙ্গে করি মাস ; 
সেই দিন উপনীত হইব €সথান় । 

পরস্পর দেখা হবে সবাকাক সনে; 

নির্দিষ্ট করিল! দিন যাবে কোন দিনে ) 

মাতুল ভাগিন! সবে কখদে পরম্পবে ও 

বছুদছিনে দেখা হয়ে পুন বার ছেড়ে । 

শ্গেহেয় বন্ধন ভবে অতীব ভীষণ 3 

জেঙবশে ভব্-ঘুয়ে তাই জীবগণ । 

সম্ভাষণ আলিজ্ৰন শুভাশিব শেষে 

বিদায় লইল। সবে মাতুল সকাশে ৷ 



পঞ্চম সর্গ। 
আন্ডোগ । 

এই রূপে তিন অন পরিহুবি কাশ ; 

ষথা কালে পাতালেতে উত্তস্সিল আসি-। 

নাপগলোকে ভূবিদতক্ত সম্প্রাপ্তে অঅনি 3 

হঠাৎ উঠিল এক শ্রালস্জের ধবনি । 

সাগর কল্লোল যেন ববিষার কালে 5. 

ধৃতব্বাষ্ট্র পুরী হেন পুর্ণ কোলাহলে ? 
গভীর শোকের মাত্র! পুর্ণ হয্সবদিঃ 

আপনি বদন বাঁধ ভেঙ্গে দেন্স বিথি । 

হৃদয়ের রাশশকুতভ সঞ্চিত যাতনা ; 

লাঘব না হুত্র কভু অশ্ঞ ত্যাগ বিনা 
০শাকের চত্রমে তাই সুখের উচ্ছাস ও 

ব্রম্দন তাহার তর চিক স্রপ্রকাষ্ । 

নাগপুকী তাঁই আজ হুইস্স! বিহবল। ; 

জুড়াল কাদির এত হৃদয়ের জ্বাল। 

মাসাধিক তেটাবিতে আবদ্ধ থাকিলা ও 
পড়েছিল ভূবিদঘ্ত দুর্বল হইক্সা । 

এতক্ষেতু নাগলোকষ্ে আসিল! বখন 
ক্রাস্ত হয়ে রোগ শব্য। করিল গ্রাহুপ ) 
স্ুমেক পর্বত বাসী নাগ ছলে ঘলে 

বার্ী পেকে দেখিবাবে শেল সালে । 



পঞ্চম সর্গ ) ৬১৫, 

সংখ্যা নাহি এত নাঁগ আনাগোন।1 কমে ৪ 

না ধরে সবার স্থান ধতরাস পুরে 

মহাসত্ব ভূরিদদৃত তাঁদের সহিত ; 

আলাপে হইল। অতি আরও পীড়িত । 

কোপন স্বভাবারিষ্ট দেব লোক থুরি ; 

না! পাইয়া ভূরিদ্বত্তে আসে নিজ পুরা । 
নাগকোলাহল ভিড় করিতে বারণ ; 
তাই তারে দৌবারিকে করিল! স্থাপন । 

এ দছিপে স্থভোগ বিজ্ঞ হিমালয়ে গিক্সা ,. 

গিরি গুহ! তল্প তন্ন করিল খু'জিয়! ৷ 

হিমালয় পাদ জাত নদ নদী হদ; 
মহাবন অরণ্যানী খ.জি বহুবিধ । 

কোন স্থানে না পাইয়া ভ্রাতার উদ্দেশ ; 

হতাঁশে যমন! দিয়! আসে অবশেষ ॥. 
সে সমগ্ক অলম্পার---ন্বাদ ত্রাহ্মণ ; 

আসিক! প্রয়াগ তীথে বঞ্চে দুই জন। 
মহ! পাপে মহ। ব্যাধি হয়েছে দোহার ; 

কুষ্ট রোগে ভুজিতেছে যাতন! অপার। 

“নিষাদ ভাবিল ষনে কিতৈষী আমার ; 

ভূরি্ত, আমি কিন্ত চিতদ্রোহী তার । 
মহা! পাপে কুষ্ঠ বোপ জন্মে তেকারণ ; 

উচিত প্রবাগে বাস করিতে এখন 7 

পাপ প্রক্মালন হেতু তাই হই ন, 

ভ্রিবেনী সলমস্থলে বাঁপিছে জীবন ) 



সও১০% 

দহ 
ন্ট 

নাগ লীলা | 

মহা! কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থ হের্রিক্! তাছেরে $ 
_কৃউবে উহার শক্র ভাবিলা অন্তরে । 

তুরিদত্তে কোনরূপ দিয়াছেঃযাতন। ; 

তার ফলে মহা রোগে পেতেছ বাঁতন।। 

 অধিকন্ধ সন্নিকটে আসিল। খনি ? 

ক্ছভো্গ নিষাদে হেরি চিনিল! অমনি । 
“ইত সেইই বিপ্র ব্যাধ ছরজন 3 

বৎসরেক পাতালেতে বঞ্চিল যেজন । 

যে নিষাদে ভূরিদত্ত করুণা করিয়া 
তুষিলেক স্বীর রাজ্য ধন রত্ব দির 
সম্ভবতঃ এ নিষাদ শ্বীয় সহচরে ; 

হ'তে পারে ভূরিদত্ে দিকাছিল ধরে । 
খরি-্দিল এই ব্যাধ কষ্ট দিল ওই ; 

তাট বুঝি কুষ্ট রোগে ক পায় ছুই । 

দিষাদে দেখিবা মাত্র বিকৃতি আকার ; 
এইবূপে ভাবাজ্তর উপজিল তার । 

কল্পনার যথার্থত1 জাঁনিবার তরে 2 
চুপে চুপে সঙ্সিকটে গেল ধীরে বীলে । 
নিষাদের নিতায কম্ম জলেতে নামিয়। ? 

আান করে পূর্বকৃত ছক্ষর্দ স্মকিয়া ॥ 

একবার ডুব দেয় উঠে আরবার % 

অনুতাপ করে আর বলি পুর্বাচার ॥ 

“ভূরিদত্ত রাজা সম বনু উপকারী, 

অকারণ অলম্পানে দিছু তারে ধরি ॥ 



পঞ্চম সর্গ । | ”.. রি | সস 

সে কারণ ছুগিতেছি এহেন যাতনা! ॥ 

সপ 

সুক্ত'কর বিধি মোরে সহিতে পারি না।” 

যতবার ডুব দেয় উঠে তত বার ; 

এইরূপে স্পষ্ট স্বরে বলে বারবার । 

নিষাদের এবন্িধ অনুতাপ বাণী ঃ 

স্থভোগ নিকটে থাকি শুনিল। যখনি । 
নিশ্চিত হইল মনে নিষাদ ব্রাহ্মণ, 
আমাক ভ্রাতার যত বিপদ্দ কারণ। 

েজন ইহার তরে সর্বস্ব ত্যজিল; 

ষাহাকে অকেশে নিজ রাব্য প্রদানিল। 

সেই মহ? উপকারী ভ্রাতার আমার 
দিল নাকি শেষে এই পুঝক্ষার তার 2 

এত বড় মিজদ্রোহী যেই ছুরাশর ক 
তাহার সংসারে বাঁচা উচিত ন হুর়। 

নিশ্চর লইব আমি ইহার জীবন; 
ভ্রাত রী এতদিনে হ'ল দরশন। 

এ ভাবি ব্যাথের পায়ে নথ ফুটাইর ; 

ডুবাইল! জলে তারে লেজ জড়াইয়া! ৷ 

অকল্রা পায়ে কেন শৃঙ্খল পড়িল ; 

ভাবিতে আতম্কে ব্যাথ শিহুরি উঠিল । 
ন! স্বরে বচনস্ঘুথে নাকি অবসর ; 

ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে জলের উপর. 

বেগতিকে পড়ি ব্যাধ ফীঁপর হইল; 

ঘন ঘন উদ্ধশাস বহিতে লাগিল । 



খট ১৮৮ নাগ লীলা । 

একরূপে সুভোগ তারে করিল কাতর 3 

জল খেয়ে কুম্ত তুল্য হইল উদর । 
নিষাদ জীবনে যেই ভুখ না ভোগ্িল; 

বহু্দিনে আজি তাহা! কপালে ঘটিল। 

যু ম্বছ বহে শ্বাস প্রাণ বায় যার ঃ 

গেলাম বলিয়া গণ ভাকে বাপমায । 

যখন ঈদৃশ দশ! ব্যাধের হেবিল 9 
স্বছভোগ সমর বুবি ক্ষণেক থামিল। 

ন। মারিবে আগে, ইচ্ছা! কি বলে ব্রাক্মণ 
শুনিয়া! পশ্চাতে তার বধিবে জীবন । 

কিঞ্চিৎ সন্িত পেয়ে নিষাদ তখন; ,. 
ভয়ে ভীত ক্ষীণম্থরে করে জিজ্ঞাসন ) | 

“কে ভঝ্ন! যে প্রয়াগ পাপ তাপ হারে ; 

বলির! মানবগণ বরণন করে ॥ 

সেহেন পবিত্র তীর্থে পুত যমুনায় ; 

নিমজ্জিত করিতেছ কে তৃমি আমায় ।* 

ক্থভোগ গুনিস্কা ইক! নিষাদেরে কর ; 

প্ছরাচার শুন তবে যম পরিচয় । 

বযশন্বী লোকাধিপতি যেই ধুতরা; 

নির্যাতন করেছিল বারানসী বারী । 

এক! যাহার তেজে ভ্তক এসংসার । 

আমি তার পুত্র, নাম সুভোগ আমার 1” 
সে সমর শিবে বর্দি অশনি পড়িত ; | 
তব্ ব্যাধ ন! হইত এত চষমকিত । 



পঞ্চম সর্গ । 

স্থভোগের কথা শুনি, কৃত কর্ম শ্মরি ; 

ততোধিক চমকিক্ কাপে খর থরি । 

“ঘুতরাধ্রী পুত্র এই ! ভভূরিদত্ত ভাই ? 

নিশ্চর মিনু তবে, আজি রক্ষ। নাই । 

নাঁশিতে আসিয়া পাপ বাড়িল উৎপাত ; 

যেখানে বাধের ভর সেখানেই বাত । 

হার মোরে কি সঙ্কটে ফেলাইল। শ্রৃভু ; 

জীবনে দিষেনা ছাড়ি এই জন কভু । 
দেখি তার বাপ্মার করিয়। সুখ্যাতি ; 
পাই কিন। এ বিশদ হ'তে অব্যাহতি 1” 

এ,ভাবিক্কা! তার প্রতি বিনত হছুরা ॥ 

সকাতন্ে প্রাণ ভয়ে কহে নিবেদিয়া ৷ 

«ছে স্থভোগ কাশীরাজ-কনা। তবমাত। ; 

সত্য যদি, নাগরাজ ধৃতন্নাষ্্রী পিতা । 

তা হলেত তব পিত৷ মহাশক্তিধর ; 

অদ্থিতীয় পরাক্রম নাগের ঈশ্বর । 

মাতাও অস্ুলনীর়া গুণে গুণবতী ; 

নারীমধ্যে মহাশরা অসামান্য সতী । 

তাদুশ অমরাধিপ তুল্য তাহাদের ; 
এ ক্রাহ্মণ নহে কভু সমান দাসের ।” 

এতাদৃশ ব্রা্মণের শুনি স্ততিবাদ ; 

ক্ষভোঁগ বলিল। ছুষ্ট শুনরে নিষাদ। 

মিষ্ট বরে তুষ্ট করে ুর্তত! দর্শনে $ 
স্ততিবাক্যে মুক্তি পাবে ন! ভাবিও মনে)' 



৩য়০ নাগ ল্টলা । 

পড়ে কি এখন যনে আব সেইদিন ; 

“এন' যুগ জল পানে আসে যেই দিন ॥ 
বৃক্ষের আড়ালে তুষি লুকাতে থাকিয়া ; 
বধিলে বাহারে তীক্ষ শর নিক্ষেপিয়া ৷ 

সহিতে ন1 পারি ম্বগ বিষম সন্ধান ; 

পলাইস্া গেল বনে লই! পরাণ । 

পড়ে কি সে কথ মনে 2 পাছু গিয়া! তার ; 
পতিত মুমুর্ষ মুগে করিলে সংহান । 

মাংস ভার লগ্ষে তার যাইবার কালে ঃ 

সন্ধ্যাগতা হেরি গেলে ন্যপ্রোধের মূলে । 

শুক শারী পিক ধ্বনি নিত্য সুখকিত 
্থরম্য হরিত্র্ণের তৃণ সমস্থিত ॥ 

প্রাস্তরের প্রান্তে সেই ন্যপ্রোধের মূলে ; 
ভূরিদত্ত ভাই যেখ। বঞ্চিত বিরলে । 

বুদ্ধিমতী রূপবতী নাগকন্যা গণে ; 
পরিবৃত ভূরিদত্তে দেখিল। যেদ্দিনে । 

পরম করুণানিধি স্কাই গুণধর % 
হেরিয়া তোমার ছুখ হইয়। কাতর । 

আপনার সর্ববিধ কাম সুখ দিয়; 

তুষিল তোমায় কত পাতালেতে নিরা । 

কিন্ক ভূমি বথোচিত প্রতিদান তার ; 

দিনাছ এখন মনে পড়েকি তোমার ৪ 

অক্কতজ্ঞ মি্রপ্রোহী, কৃতকার্য; তব ; 
'এই দঘুষ্টধর্দদে ফল কত্পিবে শ্রসব 7. 



পঞ্চম সর্গা। 1 আহত 

ছে 1নযাদ পুর্ব্ব কথা দিস্থ মনে করি; 
পেয়েছি পরম বৈরী আর নাহি ছাঁড়ী। 

শীগ্র গ্রীবা প্রসারিত করহ ব্রাহ্মণ ; 

নিশ্চিত লইব আজি তোমার জীবন । 
তুমিমম ভ্রাভৃবৈরী আমারও বৈরী; 

বৈরীতাব প্রতিষোধ ল'ব তোমা মারি ।” 

ভোগের এতাঁদৃশ বচন শুনিক্বা ; 
বিষম ভাবিল ব্যাধ দিবে না ছাড়িয়া! । . 

দিনের আলোকে দেখে সংসার আধার; 

মাথার ভিতরে যেন ঘুরে চারিধার । 
যেকোন উপায়ে হোক রক্ষিব জীবন ; 

নুতন উপায় এক করে উদ্ভাবন ॥ 

“হে ক্থভোগ ! বিজ্ঞ হয়ে বল অকারণ; 

ুযাগী, আহিতাগ্নি আমি বেদজ্ঞ ব্রাঙ্মণ। 

স্তরাং বিপ্রগণ জানিও অন্তরে ; 

এভৃবিধ গুণ হেতু-অবধা সংসাকে । 
ধণ্পের দোহাই শুনি স্ছক্োগ পঞ্ডিত ; 

ধার্মিক বলিয়া নিজে হুইল শক্ষিত। 

আচ্ছা না মারিব ব্যাধে জীবন্ত ধরিস্। ; 

পাঁভালে ভ্রাতার কাছে যাইব লইয়া! । 

জিজ্ঞাদিব আঅগ্রজেরে বাদেন উত্তর ; 

বিহিত বিধান তাঁর করিব তৎপর । 
এ ভাবিয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া 5 

বিষাদে নিষা প্রতি কছিল। হাঁসিন্া। * 



নাপ লীল!। 

“হে ব্রাহ্মণ ধূতরাষ্ট্র নাগরাজ পুঝী ; 

বমুনার তলদেশে অতি মনোহারী । 

বর্ণে যেন ম্বর্ণ, বগুনার সন্পিহিত; 

ছিমালয় ধারে বলি অতি সুশোভিত । 

অমর প্রধান মম সহোদর গণ; 

সেথার বসতি করে শুনহে ব্রাহ্মণ । 

তান্ছার যেমন বলে তেমন হইবেঃ 

আচ্ছা মারিব না তোম! চল সঙ্গে তবে। 

এ বলি গ্রীবার ধরি চলিল লইক্মা; 

পরিভাষ পরিহাস আক্রোশ করিক়!। 

কিছুক্ষণে ভুরিদত প্রাসাদের ছাবে ; 
উপনীত হ'ল গিকা। লইস্া ব্যাধেরে। 

মুক্তি আশে মিথ্যাফাদদ কতন। পাতিল; 

কিন্ত সাধে নির্ব্বিবাধে বিধি বি্যুখিল । 

কোন যুক্তি না খাটিল এটি হ'ল দায়; 

বেগতিকে পড়ি ব্যাঁধ করে হায় হায়। 
প্রবঞ্ন! প্রতারণা সুভোপগের কাছে, 

অধীন তারক বলে সব হ'ল মিছে 



যন্ঠ সর্গা। 
মিথ্যা কথা । 

পাভাল শ্রবেশ । 

নোৌবাত্িক কানারি&উ ; ভাক্ধণে লইকগ। 3 

স্থভোগ্েরে অবিদুবে আসিতে দেখিক়। । 

তাড়া তাড়ী স্বর ছাড়ি প্রতুযদ্ঘগমনেতে $ 
কাছে গিয়া চমকিত। লাঁপিল কহিতে । 

গুনে জ্রাতঃ ! অসমত কব বিপরিত; 

ব্রাক্ছণের শ্রীবা ধরা অতি অনুচিত । 

সাবধান কঅবধান কর, আাখ কথাঃ 

অকারণে হি মনে নাহি দিও ব্যথা। 

ছাড় স্বর। আক্দণের। ব্রজ্ছার নন্দন ও 

এই বানা হ্ষ্টি কর্ত। জানিলে কখন । 

তবে ভাই, বক্ষা নাই, আমাদের বাল, 

নাগপুরী ভশ্ম করি করিবে বিনাশ । 

সব্বজীব হ'তে নেই জগতে ত্রাহ্মরণ, 
ন। জান সুন্ডোগ ভাই, ইছার কারণ । 

কআান্দমণ মাহাজ্দ্য আমি আনি ভালমতে, 

বালিতেছি শুন.তাহা অচঞ্চল চিতে $* 

একথা! বলার হেতু পুর্ববজনমেতে 
সাজ্জিক ত্রাঙ্ছণজ্ক্ে জন্মে সে মহহীতত। 



7 তি 

+ 

হ " 

স্যর ছিল তার সংস্কার পুর্ব জন্মার্জিদিত ; . 

নাগ লীলা ।. 

বেহেতু ত্রাহ্গণ প্রতি অন্থরাগ এত । 
তাই বলি ভূতপুর্বব অনমের মভ 

বাচক বাজ্তিক হয়ে সদস্য সহিত । 

আহ্বানি ভুভোগে বলে করছ শ্রবণ ; 

বাজ্ডিকের গুপজ্য় কত্সিব বর্ণন । 

"হে ক্মতোগ! বজ্ঞ বেদ শ্রেষ্ঠ অতি লোকে 
তাহাতে ত্রাহ্মণগণ লদ। রত থাকে । 

যেহেতু ব্রাহ্মণে নিন্দা! করা ভাল নয়; 

নিম্দাক্স সততা! ধর্ম ধন নই হর । 

হে ক্মভোগ এ জগত কাহার স্মজন 3 

জান তুমি সে সকল আদি বিবরণ ? 

সৃভোগপ বলিল নাহি জানি কার ত্যষ্ট 
বলি তবে শুন, বলি বলে কানারিউ । 

ব্রাহ্মণের পিতামহ মকাব্রক্ষা ধিনি ; 

চরাচক় এ সঃসার শ্যব্জিলেন তিনি । 

এই ভাৰ সবিশেষ প্রকাশ মানসে 3 
অপর পাথার কছে মিথ্যা ভাঁবাবেশে। 
বেদে বিপ্র, বাক্সে ক্ষত, কৃষি কম্ধঘে বৈশ্য ; 
করে শুদ্র গণ আর তাহাঙ্গের দাস্য। 
এইরপে স্বীয় স্বীয় যোগ্য অন্থসায়ে ; 

* চারি লাতি রত হয় চারি কম্মাতরে । 
হে লুতোগ! ব্রাহ্মণের! অতি পুণ্যবান, 
মহা তাহাদের আলে বিদ্যমান ) 



হষ্ঠ সর্গ। 

বদ্দি কেহ গ্রীত মনে আ্রাক্ধণেক্স প্রতি ১ 
দান দেয় কতু তার নহে অধোগপতি । 
নিশ্চিতই দেবলোকে বঞ্চে সেই জন 3 
মন দিয়! শুন কহি তার বিবরণ । 

হে ভোগ ! সোম, যম, বিধাত!1,? অকুণ 2 

কুবের ধনাধিপতি 'থব। বরুশ 1 

এ সবে ও যজ্ঞ করি কাম্য বসত দিয়া; 

বেদজ্ঞ স্রাহ্মণ গণে পুত্দে হরবিয় । 
মহারাজ বীষ্শবান. যেই অজ্জ্র সন ; 
সহন্ম বাহুর শক্তি ধরিত যেন । 

তুলনায় পঞ্চশত ধনুর সমান ঃ 

যেই ধনু একমাজ্র জগতে প্রধান । 

নোয়াইল। অবছেলে সেই শরাসনে , 
সে জন ও জাতবেদ! আর বিপ্রগণে। 

পুজা করি পুণ্যকফলে জন্মে ত্বরপেতে ; 

সেই হেতু ব্রাক্গণের! শ্রেষ্ট অবনীতে ৷ 

বহুদিন ধরি যেই বারানসী রাজ! 3 
অল্প ও পানীন্ষে বিপ্রে করেছিল পুজ। । 

চিত্ত স্থপ্রসন হেতু তাহাদের প্রতি ; 

তাহার ও হল লাভ স্বরগ সুপতি । 
হে ক্ছভোগ মহাভোগী যেই মহাতেজ 

পরাক্রষ ধনশালী সুভলিন্দ বাজ! । 
ঘৃত্ত মাতে পুজ। দিতে নাকি বৈদ্থানরে ? 
যক্তোপক সণ সহ পুজি অতংপরে ৷ 

২৯ 



নাগ লীল।। 

পুম্য ফলে দেবকুলে দেবতা! হইয়া ; 

কালাস্তে বঞ্চিল গিয়। জনম লভিয়। ৷ 

তাহার বৃত্বাস্ত বদি নাই জান তুমি ; 
মন দিয়া শুন তবে বলিতেছি আমি । 

পুর্াকালে কাশী ধামে ছিল মুচলিন্দ নামে, 
মহারাজ। প্রতাপ প্রবর / 

মহ্ণাভোগ ষশোবান অদ্বিতীয় জপবান ? 

তেজে যেন মধ্যান্ ভাস্কর । 

রাজ্য শাসি বাহু বলে হয়ে গেল! তূমগুলে, 

আজীবন মরে ও আমর ূ 

অদ্বেকক তৃবন যার পঙ্গতলে আঅনিবার 
[ও যার নামে নোয়াইত শির। 

ভূভলে জলধি তলে সুনীল গগন তলে, 

ছিল যার সমান প্রভাব ; 

কাননের পশু পাখী যাহার শাসনে থাকি, 

প্রম্পরে পোষিত সন্ভতাব। 

একদা! সে মহারাজ সমাপিয়! রাজকাষ 

নিরজনে প্রাসাদে বসিয়া ; 

ভাবিলা জীবন কাল পুর্ণ প্রারঃ আসে কাঁল 
গ্রাসিবারে পশ্চাতে ধাইয়া ॥ 

রাজ্য ধন পরিহুি নেহপাশ ছিন্ন করি 
দারা স্ুত অলীক সবার 

ষেতে হবে অন্তিমেতে কিন্তু কিবা আছে সাথে 

বাহে মু শ্বরগের ত্বার। 
চি 



ষষ্ঠ সর্শ। ৩২৭ 

ইত্যাদি ভাবিয়া মনে ভাকাইর৷ দ্বিজ গণে 
জিজ্ঞাসিলা মুচলিন্দ রায় ; 

বিপ্রগণ ক্কপা করে '্বরগে যা'বার তরে ; 
বল কিবা আছে হে উপার ? £ 

বিপ্রগণ শুনি বাণী কহিলেন নরমণি 
মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান কর; 

যথাযোগা উপহারে পৃ রাজা হষ্টান্তরে ; 
মহাব্রহঙ্গা! আর বৈশ্বানর । * 

আজ্ঞা পেয়ে নরপতি প্রফুল মানসে অতি? 
করিলেন বজ্ঞ সম্পা্ছন ; 

পুজিলেন বিধি মতে ধন রত্র দিয়া তাতে 
মহাবক্গ। দেব হুতাশন । 

পে মহা পুণের ফলে পেব ভয়ে দেব কুলে 
ক্রম্মিলেক মুচলিন্দ রাজা ? 

'নিত্য সুখ স্থুরলোকে আজও বিহরে সুখে 
দেব মাঝে হয়ে মহাতেজা। 

পুরান বচন ইহ! নাহি জান তুমি তাহা ; 
হে স্ুভোগ ! আদি বিবরণ ; 

আছে কত শত শত এইকপে স্বর্থগত ) 
রাজ। মহারাজ। অগণন। 

ধিথ্য! ভূষটি পরায়ণ কানারিষ& হরজন 
ঘলীক বচনে মুখ অতি ; 

'অলীকত সমর্থনে অপর পাথায় ভণে 
্$ পুনরায় ভোগের প্রতি । 



নাগ লীল।। 

সহ্ম্র বৎসর জীবী “ছদীপ” রাজন ; 

রূপবান জ্ঞানবান বুদ্ধি বিচক্ষণ । 

অনস্ত সাম্রাজ্য ত্যজি সন্যাসী সহিত ; 

মুক্তির আশার পাছে হল্নে গ্রব্রজ্জিত । 

যথা যোগ্য উপহথারে পুজি ব্রাহ্মণেরে » 
আনন্দে আনন্দ ধাম গেল৷ সর পুরে। 

হে স্মভোগ ! সসাগর জিনিয়া ভূবন % 

মহাশক্তি ধর সেই সাগর রাজন । 

স্বর্ণ স্তস্ত নির্াইয়। অনলে পুজিল ; 

আযূপুর্ণে সে জনও স্বর্গে উপজিল ) 

লোমপাঙ্গ অঙ্গরাজ যেই মহামতি ; 
ভূতলে অতুল ছিল যাহার সুখ্যাঁতি ) 
অমিত প্রভার শ্বীয় একদ! লে জন 

দধি গঙ্গ! ভব মাঝে করিলা ত্জন। 

সহস্রাক্ষ ইন্দ্র পুরে গতি হ'ল বার; 
তিনি ও করিয়াছিল! অগ্রির সৎকার। 

হে স্থভোগ ! শুন কহি তার বিবরণ 3 

কিরূপে পুজিল সেই দেব হুতাশন । 

মরতে ভারত ভুমে পুত বারানসী ধামে; 
আছে যেই নগর মহান ; 

পুরাকালে সেই ধাষে “লোমপাদ অঙ্গ নামে” ১. 

ছিল এক নৃপতি প্রধান । 
রূপে গুণে মহ! তেজ! একদা সে মহারাজ! ; 

জিজ্ঞাসিল! বিপ্রগণে ভাঁকি ; 



ষষ্ঠ সর্গ। : শাহর 

পুর্ণ কর যনোরথ স্বরগের কিবা পঞ্, 
বিবরির। কহ শুনি দেখি। 

ইহা শুনি বিপ্রগণ কহিলেন হে রাজন, 
এই মার্শ শ্রেয় শ্বরগের ; 

যজ্ঞ কর বিধি মতে হিসালয়ে হু চিতে ; 

পিছ! আর পুজ বৈশ্বানর । 

এইরূপে অগ্থি দেবে পুজ বদি নিশি দিবে % 
হবে তব বত পাপনাশ। 

জীবনের অবসানে আনন্দে আনন্দ স্থানে ; 

হইবে পরম সুখে বাস। 

বিগ্রঙগগের এই বাণী শুনি অঙ্গ নরষণি ; 

বছ গাভী মহিষ লইয়1 ; 

প্রবেশিয়! হিমালরে পুজ্ে অগ্নি প্রীত হয়ে; 

নিত্য নিতা দধিহ্দ্ধ দিয়া। 

দরধি হুগ্ধ মনে ধনে জির। পূজি ছতাশনে ; 

অতঃপর জিজ্ঞাসিলা বার ; 

কি করিব তাহ! সব বিপ্রেরা বলিব সব ঃ 

যজ্ঞ শেষ ফেলহু ধরায়। 

আজ্ঞা পেরে নরপতি পুজি অগ্নি নিতি নিতি % 

্বধি হুগ্ধ লাগিল ফেলিতে ; 
হিমালর সমুকূত পৰাহিনী গঙ্জামত £ 

দধি গঙ্গা! হ'ল ক্ষুদ্র তা'তে। 

'ৰহুবর্য এই ব্বপ লোমপাদ অঙ্গ ভূপ 
প্রীতমনে পুজি বৈশ্বানর ; 



নাগ লীলা । 

চরমে পরম গতি লিল! আনন্দ মতি ; 
্রের বাঞ্ছিত সুরপুর 1 

এ কথ কহিরা পুনঃ গত কথ! আহরণ 
করিয়া বলিল মিথ্যাভাষ ; 

কানারিই ই ত্যজি নিক্কষ্টে প্রকট ভি; 
মিথ্যার সত্যের করি নাশ। 

হে সুভোগ লহশ্রাক্ষ ব্রিদিবে ইঞ্জের ) 

খবাদ্ধিবান সেনাপতি যশম্বী দেবের |. 
স্বর্গ লাভ ; সোম যজ্ঞ তীর্থে সেই জন; 

করেছিল পরিচর্ধ্য। দেব হুতাশন। 
শুন শুন হে সুভোগ! মনদিয়া শুন; 

শুনিতে আশশ্চর্ধ্য বড় আদি বিবরণ । 

দেব শ্রেষ্ঠ যশন্বী যে বঙ্গ! গ্রদ্বিবস্ত ; 

ইহকাল, পরকাল, বিহ্ধ) হিমবন্ত | 

মালগিরি, সুদর্শন, নিত্যভোগ, করি ; 

কৈলাস নগাদি যত ছোট বড় গিরি । 

ভাগীরথী গঙ্গ' আর স্যজিল! ভূতলে ; 
সে ব্রঙ্ধা ও অগ্রিপূজা করিল! সেকালে । 
ব্রহ্মার ব্রহ্ত্ব প্রাপ্তি হবার অগ্রেতে ; 

নরপতি হয়ে ব্রহ্মা জন্মিল! কাশীতে। 

একদা সে কাশীরাজ বিপ্রগণে ডাকি ; 

জিজ্ঞাসিল! ্বরগের শ্রেষ্ঠ পথ কি। 

ব্রাহ্মণের! আদেশিল। অনল পৃজিতে ; 
বতনে পুঞ্ধিল বিপ্র তাই বিধি মতে । 



ষ্ঠ সর্গ ৷ কব 

অগ্নি পুজ। বিগ্রা সেব। করিয়া! সংসারে ; 
মহাক্রন্গ হয়ে অন্কে জন্মে ব্রচ্মপুরে । 

পুপ্য ফলে হইয়াছে বিধাত1 সবার ; 

চলাচল জল স্থল স্যজিল! সংসায়। 

হে স্ুভোগ ; জান তুমি আদি বিবরণ 3 
সমুদ্রের লোপা জপ হ'ল কি কারণ 2 

স্ুক্তোগ বলিল তাহা নাহি জানি আমিঃ 

“ত্রাহ্মণে হিংসিতে তবে কিসে জান তুমি ? 
শুন তবে কহি আমি তার বিবরণ ; 

এ বলিয়া কানারি বলিল তখন ॥ 

অতীতে একদ!। এক ব্রাহ্মণ নন্দন; 

বেদধার মন্ত্রবি্ু বিজ্ঞ বিচক্ষণ । 

পাপ প্রক্ষালন হেতু গিয়। সিন্ধু তীরে ; 
জলেতে নামিয়! দান করে হস্তাত্তরে । 

হছেনকালে অকল্প্াৎ প্রবাহে পড়ির। ; 

মরিল ব্রাহ্গণপুত্র আবর্তে ডুবির ॥ 

পুঙ্ছের মরণ'হেরি পেয়ে মনস্তাপ » 

রোষভরে বিপ্র তারে দিল অভিশাপ । 

অকারণে পুত্র মোর করিলি হরণ; 

এ কারণে হোক তৰ অপের জীবন । 

তদ্বধি সিন্ধু অল হ'ল লবণাক্ত ; 

না জান সুতোগ তুমি এই আদি তত্ব । 
ঘটনা পর্ষযায়ে এই বিবিধ কারণে ঃ 

এরূপে ব্রদ্দণগণ শ্রেষ্ট সর্ব গুণে । 



নাগ লীলা 

বহুবিধ বজ্ঞ বন্ত আছে পৃথিবীতে ; 
বিগ্রগণ যজ্ঞ করে তাছে বিধি মতে। 

পরব পশ্চিম আর উত্তর দক্ষিনে ; 
চারিদিকে বিচ্যামান থাকি বিপ্রগণে। 

ইঞ্জের আনন্দ হেতু আনন্দ অন্তরে ; 

নিত্য নিত্য বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে । 

, অতএব বিপ্রগণ সর্ধ জাতি হ'তে ; 
এ কারণ বলিতেছি শ্রেষ্ঠ অবনীতে । 

এইরূপে কানারিষ্ নাগের সভায়; 

বর্ণিল ব্রাঙ্গণ গুণ চৌদ্দটি গাথায়। 



সগুম সর্গা। 

বোধিসত্বের উপছেশ । 

মিথ্যা চিররকান্ বিখ্যা-_-আপাতঃ মধুক- 

সত্যই কেবল চির-__মধুনে মধুর । 
ভূরিদত তোগস্থানে সমাগত ধত » 

নাগগণপ বাক্য শুনি হইল বিশ্রিত । 

অবিষ্টের ভূতপুব্ষ মিথ্যা এ কাঁছিনী, 
সত্যই বলিস্থ। সবে কনে কানাকানি । 

অসংখ্য বদন মাঝে এই মিথ্য। ভাষ; 

সত্যতা ব্যঞ্জক চিহ্তু কন্িছিল প্রকাশ । 

মাত্র প্রতিবাদ এক কেন না করিল 3 

অধিকন্ধ মিথ্যান্বষ্টি সবে গ্রহুপণিল । 

রোগ শব্যাশাকী দণ্ত [বিমর্ষ আননে * 

শুনিল। এ সব বার্থ । আপনার কাণে। 

দলে দলে নাগেরাও আসির। সেথায় 3 

সতা বোধে এই বার্তী তাহারে জানায় 

বোধিসত্ব ভুরিদত ভাবিক্ষা আকুল ; 
দুষ্ট কানারিই যত অনর্থেব মুল । 

সত্যজ্ঞানে সভাজনে অলীক ধারণ! ; 

জন্মাইল জাগাইল অসত্য কল্পন! । 



নাগ লীল।। 

বদি তার এই বাক্য না খণ্ডাই তবে 

হইবে ধর্শের গ্লানি অধর্থ বাড়িবে। 

মিথ্যাদৃহি ভেদ করি সভায় এখন 
উচিত সম্যক. দৃষ্টি করিতে স্থাঁপন। 

এ ভাবিয়া বোধিসত্ত্ব শষ্য পরিহরি ; 

অতিকষ্টে বাস্তভাবে উঠে ধীরিধীরি । 

স্নান করি সুবাসিত নিরমল জলে, 

রতনে ভূষিয়া অঙ্গ গেল! সভাতলে ॥ 

মণ্ডিত রতন জালে অরুণ জিনিয়! ; 

পর্ষয্যাপ্ত ধরমাসনে বসিলা আসিয়া 1 

অতঃপর ভূরিদত্ত পুত শান্ত মনে; 
সভাসদে অরিষ্টকে সম্থোধিয়া ভপে | 

“হে অরিষ ! করিতেছ মিথা। বরণন ! 

বেদ যজ্তে ব্রাহ্মণের গুন সংকীর্তন । 

বেদ বিধানেতে যজ্ঞ অনাধ্য সম্মত ; 

যেই হেতু বেদ যজ্ঞ মুক্তি বহিভূতি। 
মোক্ষাবহ নহে বেদ ষজ্ঞ কদাচন। 

করিতেছ তুমি যত মিথা। বরুনন । 

এ বলিয়া বোধিসত্ব সুমধুর স্থরে। 

শ্যজ্ঞ-ভেদ-বাদ” নাম বলে ধীরে ধীরে। 

হে অরিষ্ট প্রাজ্জদের বেদ অধ্যয়ন ; 

শমন সমান হয় শান্তের বচন। 

মিথ্যা দরশন হেতু মর্িচীক1 মত? 

মূঢ়েরা অন্রাস্তরূপে বেদে হয় রত। 



যষ্ঠ সর্গ। 

মার। মবিচীকা দ্বারা বেদ জীবগণে, 

প্রবঞ্চনা কষে নিত্য সত্য আচ্ছাদনে । 

বেদই পরম বলি গর্বে মুঢ়গণ £ 

কিন্তু প্রাজ্ঞছগণ তাতে বঞ্চিত নাহন ॥ 

নিজের সৌভাগ্য ধবংস করে সেই জন; 
ঘেই জন বেদ-মার্গে করে বিচরণ 1. 

পরম লাভেচ্ছু প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ যেই? 
কদ্দাচ রক্ষিতে নারে বেদ্গবাপী সেই । 

*০তামাঁর কথ্থিত পুর্ব অগ্রিচর্য্যাক্রত ॥ 

তাহাও সদোষ আর অনার্য সম্মত । 

যাগ যজ্ঞ অগ্রিপ্রজা মিথ্যা দরশন 3 

জীবেরে রক্ষিতে তাহ! নারে কদাচন । 

স্বিজিহ্বার রসান্বাদী অনুজ অবিষ্ট 
ভেবে দেখ অগ্নিসেবি হয় কিবা ই । 

ধনবাঁন নিজধন কান্টভূণ দিক! ; 

স্থী কি হইতে পারে অনলে পুড়িরা 2 
হে অনিষ্ট ক্ষীর যদ্দি হয় বিপরীত; 

দধি হয়? দধি হ”তে হয় নবনীত ॥ 

এক ক্ষীর ধর্মবশে ভিন্ন ভিন্ন যথা ॥ 

অগ্নিরও ভিন্ন নাম স্বাভাবিক তথ।। 

অগ্রির অস্তিত্ব সংজ্ঞা! তেজে বর্তমান ; 

তেজ বা অপগ্সি তথ। সেহেতু বাখান ॥ 

শুক আর কাঁচ! কাষ্ট ছু'য়ের ভিতবু ; 
নিলিপু অদ্বশ্য ভাবে আছে তশ্বানর। 



নাগ লাল! । 

কাষ্টে কাষ্ঠ সংঘবিয়া বন নরগণ ; 

করি থাকে তাহা হ'তে অগ্নি উৎ্পাদান। 

কারণ ব্যতীত নিজ্জ স্বভাবেতে জাত; 

ন! হয় অনল কিন্তু জান কর্দাচিত। 

বদ্যপি তেমন গুণ অগ্নির থাকিত; 

তাহ। হ'লে বনরাজী শুকাইর়। ঘেত । 

'জ্বলিয়। উঠিত আর শুক্ক কাষ্ঠ গুলি; 
না থাকিত বনমাঝে তরু লতাবলী । 

হে অরিষ্ট ধূম শিখা সম্পন্ন অনলে, 
পুণ্য হয় কাষ্ঠ তণে দ্যপি সেবিলে। 

তাহা হু”লে ভবে যত অঙ্গার কারক, 

লবণ প্রস্তুতকারী মৃতপ পাচক 

তাহাদের হবে বছ পৃণ্য উপার্জন, 
তাতেই করিবে তার স্বরগে গমন। 

দ্ধ্যপি তার্দের তাতে না হবে কুশল ; 

বেদমতে অগ্রিপূজ। হইবে বিল 1 

দ্বিজিহ্বায় রসাস্বাদী অরিই হে তাত; 

ছর্গন্ধ সম্পর মুত ভূজঙ্গাদি যভ । 

নরপেব্য নরগণ যদ্যপি দেখিলে £ 

খাইতে ব! পুজিতেকি হইবে তা! হ'লে ? 

যেই হেতু ক্ষিতি' অপ্, তেজ, বাধু চা; 
ব্যাপিয়া রয়েছে বিশ্বে প্রত্যেক আধার । 

হে অরিষ্ট অনলকে বলি দেবপুজ ; 
কেহ কেই বলি থাকে; আবার অন্যত্র ॥ 



সপ্তম সর্গ ) 

*“মিলক্ষ” জাতীর! বলে জলকে দেবত। ; 

কিন্ত তার! ছুই ভ্রান্ত অসত্য এ কথ! । 
জলও দেবতা নহে অশ্িও কথন ॥ 

ন্নেবের নন্দন নহে সত্য এ বচন । 

কে অলিষ্ঠু! লোক-ভত্য অসংজ্ঞকার ॥ 

অনিক্দ্রিয় বন্ধ সেই অগ্নির পুজার । 

পাপ কর্ম প্রপৃরিত করি জী বগণ, 

কিরূপে স্বরগ পুরে করিবে গমন 

হে অনিষ্ট ব্রাহ্মণের জীবিকার তরে ; 

ব্রহ্গাকে ঈশ্বর বলি অভিন্িত করে 

আপিচ ইহাও উক্ত হয় অতঃপর ; 

নিজে স্পট মহাব্রঙ্গ। পুজে টবশ্বানর ॥ 
তাহলে কেনব' বর্গা প্রাণীদের রাজা ? 
নিজেই প্রতিমা গড়ি নাহি করে পুজ। ৪ 
পরের সরুতি বহ্ছি পুজে কিকারণ + 

সব্বেখর বিনি তার কিবা অনটন ? 

হে অরিষ্ট বিপ্রবাক) হাস্য ও অসত্য ; 

মীমাংস্য, অস্ত, পথ ভ্রই সত্য । 

পুঁজিত বলিয়া! নর পূরবে ব্রাহ্মণে; 

সর্বনর হ'তে শ্রেষ্ট বলিত ভুবনে । 

ছুল্লভ হইলে সেই লাভ সৎকার ঃ 

উপদেশ দিত নরে বজ্ঞ করিবার । 

হে অনিষ্ট! বলিতেছ বে অধ্যক্গন, 

ত্রাক্মণের ; ক্ষআী়ের রাজত্ব করণ 



খিল নাগ লাল । 

কৃষি করমের ভার বৈশ্যের উপর ; 

কেবল শুদ্রের করা দাসত্ব তাদের । 

অধিকত্ত করিতেছ ইহাও বণন। 

চারিজাতি চারিকার্যো ব্রহ্মার স্থজন । 

হে অরিষ্ট ভব শ্রুত এই বাক্য চক 3 

ব্রাঙ্মণেক় প্রকাশিত যদি সত্য হয়। 

তাহ! হ'লে অক্ষজিয়ে রাজ্য না পাইত 3 

অব্রাঙ্গণ বেদ পাঠে অসমর্থ হ'ত। 

কষিকশ্্শ করিবানে নারিত অটবশ্য ; 

শুদ্রেরাও না হইত কভু মুক্ত দাস্য। 

হে অনিষু! ব্রাহ্মণের এই বাক্য চন; 

সত্য বহিভূতি কভু যুক্তি যুক্ত নয়। 
জীবিক। অর্জনে শ্দীর দায়ক সদনে ; 

সত্যের ছলনে তার! এই মিথ্যা ভণে । 

ব্রাহ্মণের এই বাক্য মুঢ় লোক বারা; 

তারাই বিশ্বাস করে, নকে পণ্ডিতের 8. 

হে অনিষ্ট! চারিজাতি চারি কার্ষ্য তরে ; 

যদ্দি মহ] ব্রহ্মা কাজি--নিয়োগে তাদের । 
তোমার একথা সত্য €হইলে তা।হুণলৈ, 

ক্ষভ্রিয়ের বৈশ্য হ'তে ক্র গ্রহণিলে। 

অন্তর লক্ষে বিচন্ণ করিলে ব্রাহ্মণ 

মহাব্রহ্গা! কেন তবে না করে শাসন 2 

হে অরিষ্ট ব্রহ্ম/ বন্দি সবাও ঈশ্বর ; 
তবে কেন প্রাশিগণ ভিল্ল পরস্পর ? 



সম স্গ । ্ 

দ্বীনছুত্থী ধনী মানী কেন ধরাতলে ; 
দিনাস্তে পায়না কেহঃ কেহ দের ফেলে 

উতর বিশেষ কেন কারল সবার ; 

স্যজিলে সমান করি কি হ'ত তাহার 2 

হে অরিষ্ট ব্রহ্মা! যদি সবার ঈশ্বর ; 
তাহলে কেনব! প্রাণী বধে নিযম্তুর 2 

প্রবঞ্চন।, প্রতারণা, শঠতা বা কেন, 

প্রাণীর উপরে নিত্য করিতেছে হন 2 

নানাবিধ পাপ মন্ত্র ভৈষজ্যাদি দিয়া ; 

কেনবা করিছে ক্রিষ্ট পাপে ডুবাইরা ? 
হে অরিইট ! মহা। ব্রহ্মা হদ্দি সর্ব্েশ্বর ; 

হস্ে থাকে স্যজে জীব শিব চরাচর । 

তেমন ব্রহ্গাও বদি অধান্মিক হবে, 

তার স্ষ্টি কর্তা যেই সেই কিনা হবে ৯ 

হে অরিষ্ট প্রাণীগণে কিয়া হনন ; 
রি শুদ্ধিলাভ করে কি কথন 2 

ক্নার্ধ্যের আচরিত এই ধন চয় ১ 

কন্দোজ বাসীর মধ্যেশীধ দুই হয়। 
এরূপে মিথ্যার বিথা! প্রতিপাদনেতে ; 
মহাসত্ব ভূরিদতভ লাগিলা কহিতে। 

হে অরি্ ! একে অন্যে করিয়া ছনন ; 
ঘাভক যফ্দপি করে স্বরগে গমন ! 

নিহত ব্যক্তি ও তবে যাইবে শ্বরগে ; 
(কেলন! হস্তার ন্বর্গ তার প্রাণ ত্যাগে । ) 



নাগ লইল! পে 

ঘাতকের প্বর্গবাস ব্রাহ্মণের ভাষ ; 

য্যপি আঅরিষ্ট তুমি করহু বিশ্বাস ঃ 

তাঁছা! হ'লে ব্রাঙ্গপের স্বর্গের কারণ ; 
পরস্পর পরম্পরে করিবে হনন । 

হে অৰিষ্ই গোমুগাদি জীবজন্তগণ ; 

নিজকে নাশিতে কেহ বলেন! কথন । 

সকলেই বাগ্ুণাকরে জীবিত থাকিতে 3 

আবন সবার ব্প্রিক্স কেচাঁছে মরিতে ॥ 

তথাপি বজ্ঞের মাঝে বাশি রাশি কত ; 

জীব জন্ত প্রাণিগণ হয়ে থাকে হত ॥ 

হে অনিষ্ট ত্রাক্ষণেরা পিয়া যুপ স্থানে ও 
বক্জাধীপে সন্বোধিক্কা এই মিথ্যা ভণে । 
পুক্বাকালে তব এই যজ্ঞ স্তম্ত নিত্য, 

শবাসত ও কাম্য বস্ত প্রদানে সমর্থ। 
অপার্থিব ধনরক্ধে হবে ধনবান , 

এক্পে করিয়। থাকে আনন্দ বিধান । 

ধনধা ন্য মণিমুক্ত1 স্বর্ণ অজত ; 
শঙ্ঘা্দি মহাধ্যরত্ব কাম্যবস্ত হত । 

স্বরগ সম্পত্তি কিংব! লাভ হয় যদি; 

শু কাণ্ঠ যৃপকা্টে পুজি উক্ত বিধি । 
তাহ”লে ব্রাহ্ছণগণ ত্রাহ্মণে পুর্জিবে ; 
অন্রাহ্মণ দিয়া কভু পুজা! না করাবে । 

অতএব মণিষুত্ত1 শন্থ ধনধানো ও 

বর্ণ রজত যুপকা্টে কফিংব। অন্যে । 



সপ্ত সর্গ। ৪৯, 

সর্বক1ম পিদ্ধি লাভ হয়না! কোথায়; | | 
ত্রিদিব সম্পত্তি ই'তে কডু নাহি পার। 

শঠ লুব স্বার্থপর মুর্খ বিপ্রগণ 7 
অগ্নি লয়ে দাতাগণে বলে দাও ধন । 

“অস্তিমে ইহার ফলে বাঞ্। পুর্ণ হবেঃ 

দেবলোকে সর্বকাম ভোগে সুখে রবে। 

নারহিবে তোমাদের ছখদৈন্য রেশ ; 
স্বরগের সুখরাজী ভূঞজিবে অশেষ ।” 
অবলম্বি বিপ্রগণ বিবিধ উপায়) 

নরের হৃদয় মাঝে আনন্দ জন্মার । 

ঘাগযজ্ঞ অগ্নি পুজা! বিচিত্র বর্ণনে ? 

দায়কের মনাক& করে বিগ্রগণে । 

দাড়ি গোফ্ পরিহুরি সাধুর ষতন ; 

ধন দাও পিয়া বলে দাতার সদন। 

এইরূপে ব্রাহ্মণের! প্রতারন। করি ; 

নয়ের বিনাশ সাধে ধনরত্ব হি । 

গুপ্তস্থানে প্রেয়ে যখ! কাক উলুকেরে ) 

লাঞ্চিত করিয়া সব নিরে বার কেড়ে। 

তেমন অনেক বিপ্র মিলিত হইয়! ; 

একজন দায়কের সর্বান্থ লুটিয়া। 
খাদ্যাদি ভোগরিয়। তার উজাড় করিয়া ১ 

যজ্ঞপথে চলে শেষে মাথা সুড়াইয়া ৷ 

দৃষ্ট বা অনৃষ্ট ভাবে ভ্রিলোকের কথা? 

' ব্রাহ্মণের! নরগণে বলিবথু! তথ! । 

২২ 



নাগ লল1। 

একূপে করিক্স। থাকে সর্ধশ্য হরণ ; 

বঞ্চিত ব্রাহ্মণ হ'তে হয় নক়গণ ) 

হে তাত অনিষ্ট রাজ পুরুষের! যথা ; 

প্রজ। হ'তে কনাদায় করকে সর্বথ। । 

সেইক্ধপ যে ব্রাচ্জণ করে দাায়কের ; 

তাদৃশ ব্রাহ্মণ কিবা অযোগ্য বধের 2 

ইন্দ্রের দক্ষেপ বাছ কিয়! ছেদন ; 

প্রদ্ধানিল যজ্ঞানলে প্রবাদ বচন। 

ষদ্যপি একথ। সত্য হয় তাহা হ'লে; 

ছিন্লবাছ দেবরাজ কন নাহি বলে। 

অথব। দেবেন তবে হইল কেমনে 7 

সমর্থ অস্রজগ্মে বিখ্যাত ভূবনে ) 

মিথ্যা এই বেদ বাক্য কেবল বঞ্চনা) 

সন্দটিক ভাবে করে লোকে প্রতারণ! ৷ 

সম্পন্ন দক্ষিণ বাহু হয়ে মঘবাঁনে ; 

সক্ষম হইয়াছিল অস্থুর নিধনে । 

মালাগিরি হিমালয় বিন্ধয সুদর্শন ; 

ইকলাশ ও নিসস্ভোগ ভীম দরশন ॥ 

আর অন্য অন্ত্রভেদ্দী অটল অচল $ 

যজ্ঞ হ'তে সমুক্ভূত হ'ল এসকল ॥ 

বাতিক মানবগণে ত্রাক্ষণেরা বলে : 

চিত্র! ইষ্টক স্কপ যেই পুরাকালে। 

যজ্ঞ কৈল ০সইস্তপ হুইল এক্ষণে ) 

ভন, তাঁদৃশ নাই কোথাও তুষনে । 



সপ্তম সর্ । . | ৪৪৬: 

'ছে অবিষ্ট থাকিলে ও চিরদিন স্থিত ; 

ইঞ্টক হইতে শীল! নহে কদাচিত 1 

এমনকি মরিচাও হয়ন। তাহ'তে ; 

( মহাঁচলে শীলা লৌহ আসে কোথ। হ'তে 2) 

যজ্তের গ্রশংসাবাদ করিতে কেবল; 

চিত্রিয়া ব্রাঙ্মণগণ বলে এসকল। 

মন্ত্রগৃতপন্থী দক্ষ বেদ অধ্যাপক; 

একদ! সমুদ্রতীরে সিঞ্চিতে উদক। 

হঠাৎ সাগর তারে ডুবাইক1 নিল; 

সেহেতু সমুদ্রঞ্ল লবনাক্ত হ'ল। 

একথাও ব্রাঙ্গণেরা করেন বর্ণন ; 

সহম্রাধিক মস্ত্রবেদে পণ্ডিত যেন । 

সেই বিপ্রে নদীচয় করিয়া বহন ; 

বধিল; সিন্কুর তাই অপেয় জীবন । 

ছিজিহ্বার রসগ্রাহী অরিষ্ট হেতাত ; 

পৃথিবীতে লোনোঙ্দক কূপ আছে বত। 

লোন! আহরণ কারী দিয়! নরগণ ; 

হইয়াছে সেইসব কূপের খনন 2 

তা'তে তারা ডুবাইয় বিপ্র না বধিল; 

তবে কেন তার জল অপেয় হইল। 

হে.অরিষ্ঠ কোন, নারী প্রারস্তে কল্পের ; 

ভার্ধ্যা হয়ে অস্মেছিল কোন, পুরুষের | 

কেবা আদি কে অনাদি? স্জন পালনে ; 

ঈশ্বর কাহাকে তুমি ভাবিতেছ মনে। 



“নাগ লীল।। 

বাসনাই প্রাণীদের জন্মের কারণ ; 

বাছিযেতে সৃষ্টি কর্তা নাহি কোন জন । 

কৃতরাং কারে তুমি বজিতেছ হেয়; 

 কারেবা বলিতে চাও সবাকার শ্রের । 

ছোট বড় কেহ নাই সবই সমান; 

হেক্স শ্রেয় পথেকরে কন্মই প্রসাণ । 

হে অনি ; হইলেও চগাল নন্দন ; 
পারগু নিপূণ নক্ষ পণ্ডিত সুজন । 

বেদ অধ্যক্নে মন্ত্র উচ্ছারণে আর; 

সপ্তধা বিভক্ত শির নহে কদভু তার । 
অনর্থক বিএ্রগণ ব্ধার্থে নিষ্জের ; 

স্যজন করেছে এই বেদ ব৷ মন্ত্রের। 

(বিপ্র ভিন্ন অন্য জাতি উচ্ছাতিলে বেদ ॥ 

মিথ্যা এ প্রবাদ বাক্য হবে শিরচ্ছেদ । 

হে অরিষ্ট । এইন্প বাক্য পরম্পরা ; 

মন্ত্র বেদ স্হজিয়াছে নিজে ঝাঙ্গণের। । 

কেবল ছলন! মাত্র লানের আমশাক্ 

ভানাকলে সৎকার কোথায় ব পার । 

পাপ কন্ম রত সুঢ ব্রাহ্মণ গণের ; 

কার্য প্রথা সমুৎপন্ন এই বচনের ॥ 

হিতাছিত না বুঝিয়া মজে মুড়'গণ ; 

কিন্ত তাতে বিশ্বাস না করে বিচক্ষণ । 

হে অিষ্ঠ সিংহ ব্যাস্র বন্য পণ্গ্লণ ; 

লিজ নিজ দেহ বলে সবে বলবান। 



সপ্তম সর্গ। ৩৫. 

সকল জাতির মধ্যে মান্য, ভূবনে ? 

সত্য জ্ঞান বিদ্যা আদি শ্রেয় সর্বগুণে। 

'নরকুলে জন্সিরাও কিন্ত বিপ্রগণ ? 

পুক্ুষার্থ ধনে প্রা হইল নির্ধন। 

তেকারণ বিজ্ঞগণ এই বিশমাকে, 

নির্দেশে তাদের স্থান গোকুল সমান্জে 

হে অরিস্থু, নৃপতির! সেনানী বিহনে, 

নিজ বাহুবলে যদি অয়ী হয় রণে। 

তাহলে প্রকৃতি পুজ অমাত্য সন্ধিত, 

কে বলিবে কত তার হয় আনন্দিত। ঃ 

হে অরিষ্ট, রাজবিদ্তা আর বেদত্রেয় ; 

স্থেচ্ছানির্বিশেষে সমানার্থ প্রকাশয় । 

নির্বাচন গবেষণ। না করিলে তার ; 

একার্থ বলিয়া বোধ নহে এ দোহার । 

প্রতিচ্ছন্ন শ্রোত পথ যথা নরগণ, 

ন। চিনে তেমন, তার ভিন্ন ছ্বরশন । 

হে অরিষ্ট বাঁজনীঁতি আর বেদত্রক্স, 
সমান্ার্থ উভয়ের জানিও নিশ্চয় । 

লাভালাভ হশাহশ নিন্দা প্রশংসন, 

“” চারিজ1তি মানবের স্বভাব ত্জন। 

কে জরিষ্, ধনধান্ড পাইবার তরে, 

বহু গ্রুহপতি বথ! পৃথিবী উপরে । 

কম্মকরে, সেইরূপ শুদ্র ও ত্রাঙ্গণ, 
-নান। ভাবে নানা কন্ম কবে সম্পাদল। 



আগ ল্বলা । 

ছিজিহবার রসগ্রাহী অরিষ্ট অন্ুষ্জ ; | 
উভক্স সমান গৃহপাতি আর দ্বিজ 1 

উভক্েই কামগুণে পুর্ণ নিরস্তর ; 

কামনায় কর্ম কষে অবনী ভিতর। 

কামগুণহীন বিপ্রা অত্যল্প ভুতলে ; 
সুড়গণ তা সত্য ধর্মের আড়ালে। 
ত্রাহ্মণ লমসা সই ব্রহ্জাকে যে জানে, 

অধিকন্ত তাতে লীন কারমন প্রাণে । 

বজ্ঞম্থজ গলে ধারী না হয় ত্রাঙ্ছণ । 

কিংবা বংশে জন্মবদি __নহে কদ্দাচন । 

চণ্ডাল হইস়াও বদ ব্রাহ্গণত্ব পাঁক্স 

প্রন্কৃত ব্রাঙ্মণ সেই-_নম তার পান । 

কুলগব্রে গব্বী মুর্খ, বিপ্র নাম ধারী ; 
মদ মাৎসধ্যের বশে তোর অত্যাচারী ! 

হিংস। নিন্দ। কুৎ্প। কাম যানের ভূষণ, 

নিজেই সর্ববেশ অন্য তয় অন্ধক্ষণ। 

ভাবে যারা, কারা ত্যাগি উপবীত ধারণ, 

বথা শুধু যাহ। তাহা বলে গর্ধ করি। | 

তাদৃশ পিশাচ কতু ন! হস ত্রাহ্মণ 

তাদের উদ্দেশে উক্ত আমার বচন । 

এইক্সপে বোধিসত্ব অরিষ্ট বচন, 

খণ্ডিয়া সত্যের মত করিলা স্বাপন । ৬ 

নানা ভাবে সত্য ধর্ম দিল! উপদেশ, 

শুনি পরিবদবর্গ প্রীত সবিশেষ । 



সগুম সর্দ । ৭ উন: . 

মিথ্যা! ভাব দুরে গেল হাদয় হইতে, 

ভাতিল সবার হৃদি সত্যের জ্যোতিতে । 

অতপর ভূরিদত নিষাদে তগ্ছন, 

অনুমতি দিলা দেশে করিতে গমন । 

পশ্চাতে তাহার মনে উপজিবে কষ্ট, 

একটি রচন মাত্র ন1 বলিলা রুষ্ট | 

পরিষদ সহ দন্ত পুরে প্রবেশিল, 

নিষাদ নিশ্বাস ছাড়ি দেশে উত্তরিল। 

পরিশিষ্ট । 

সেইদিন ব্রচ্মদত্ত বারানসী রায়, 

পিভৃপদ পুরক্িবাদে বনমাঝে যার়। 

হস্তী অশ্ব যান বছু চলিল সঙ্গেতে, 

রাজপথ পুর্ণ হ'ল চতুরঙ্গিনীতে । 
দাসদ্বাসী শত শত চলে নানারঙ্গে, 
যুবক যুবতী নান। প্রণর্ল প্রসঙ্গে । 

সানাই সারগ শঙ্খ বীণ! পাখোয়াজ, : 
বাশরী মন্দিরা ঢোল সেতার এত্রাজ । 

বিবিধ বাজন! বাজে মধুর শ্রবণে, 
কামিনী নৃপুরধধনি মিশে তাক সনে ।. 
হেরিতে মোহন দৃশ্য জড় অচচতন, 
পথ থাট মাঠ বুঝি ভূলিল আপন । 



নাগ লীল! । 

বাড়ায় অপূর্ব শোভ। বত কুলবাল!, 
গৃহ দ্বারে সৌধচুড়ে সুকুতার মাল! । 
চঞ্চল চপলা যথা জীমুত জীবনে, 
ক্ষণে ভাসে ক্ষণে ডুবে ধাধিয়। নয়নে । 

বিনাস্থতে ষেন জবা কুন্রমের হার, 

ভরে স্তরে শোভিতেছে কিবা চমত্কার । 

তার মাঝে মাঝে মাঝে রসিক মলয়, 

করিতেছে অংপনার কৌতুকাভিনস্ব । 
ন। যায় ভ্রমরকুল কু তার কাছে, 

ভয় যেন বাসে হেন ছন্দ লাগে পাছে। 

প্রফুল্প কামিনী ফুল প্রথম যৌবনে ; 
পরিষজ ক্ধাদনানে মোহে বিশ্বজনে 

বারানসী মাঝে আজ প্রকৃতি সুম্দরী, 

ছড়ায় সর্বত্র বেন অমিয় মাধূরণী ) 

পথে ঘাটে মাঠে তটে কাননে প্রান্তরে, 
আনন্দ লহরী আজি উঠে আর পড়ে । 

এইবপে পিতৃপদ্দে গেলা ব্রহ্গদত্ত, 

পাতালে থাকিয়! ভাঁবে নাগ ভূরিদত্ ৷ 

মাতাসহে দরশনে পুর্ব্ব প্রতিশ্রুত, 
অন্যই হইল ০সই জিন সমাগত । 
যাইতে হইবে জানি ত্বরাকস সেথায়, 

পরিবদদে জানাইল। এই অভিপ্রায় । 

তেকারণে ভেরী নাদে হইল তোবিত, ' 

নরলোকে সহাসত্ব যাইবে ত্বরিত। 



সগুম সর্প । 

*“সাজরে সৈনিকগণ সাজ স্বর! করি" 

ছন্দুভীক্স নাদসহু মাতিল নগন্বী । 
লাল নীল পীত শুভ্র ধূসর খুমল, 
সাব্জিল বিবিধ বর্ণ উন্গ সকল । 

বিচিত্র ভুজগকুল বিচিত্র বরণ, 

মণিষুক্তা পরে দেহে নান। আভরণ ) 

যাহার যে ভাঁবে ইচ্ছা! তার সেই লাভ, 

ভূরিদত্ত অস্তপুরে কিসের অভাব * 

রাজার ভাগাব আজি মুক্তরাজ্য তরে, 

সাজিতে রতন নান সবায় ধিতরে । 

ধলী বা নির্ধন আজি ভূরিদত্ত কাছে, 
কেহ নাই সবে আজি সম ভাবে যাঁচে। 

ধার্সাকের ধর্মরাঁজ্য যত মধুমর, 

আহা তাঁর সনে কোথা ভ্রিছিব আলয় । 

হউক পাতাল তবু শ্রের মানি তার, 
সঙ্কীর্ণতা পাপ তথ স্কান নাহি পাস । 

সাজিল অসংখ্য এত উরগের দল, 

গতিভরে রসাতল করে টলমল । 

সাজ সঙ্জ। নেহারির। দ্বভ নাগপতি, 

উল্লাসে আপন সজ্জ। নিল ক্ষিপ্রগতি | 

মাতামহ মাতৃলের দেখার আসার, 

শতধারে প্রীতিআোত হৃদয় ভাসার়। 

পর্সিল তন বাস বূতন খচিত, 

শ্রীঅঙ্গ প্রশ্বর্যযবেশে করিল! ভূষিত । 



৩৫৬ নাগ লীলা । 

মাখিল প্বর্গীয় বাস লিগ্ধ স্ুশীতল, 

সৌরভে গৌরব নাশে যত ফলদল। 
মহাসত্ব এইকূপে বসন ভূষণে, 
সাজির! চলিল লয়ে পরিষদ সনে । 

মাতা পিত1 ছোট ভাই স্থভোগ অরিষ্ট 

সহোদ্গর। অন্দমৃী সুদর্শন জোট । 

পশ্চাতে চলিল তার আনন্দে সকল; 

পৃণ্যের পশ্চাতে যেন সুথ নিমল । 

মহাশ্রীমঙ্ডিতদত্ত এরূপে তখন. 

বসুন! উর্ভীণ "হয়ে মণ্ত্যে আগমন। 
মাতাষহ তাপসের আশ্রম ষেবনে, 

হষ্ট তুষ্ট প্রীত মনে চঙ্গিলা সেবনে । 

ইতিপূর্বে ব্রহ্মদত্ত সাগর নৃপতি, নু 
পিতার চরণে গিয়া জানার গ্রণনি ! 

এখন 'আলিতে দেখি মহাশ্রী মণ্ডিত; 

অসংখ্য সৈমিক বৃন্দে হয়ে পরিষৃত । 

বিবিধ বাদ্যের সহ স্বীয় ভাগিনায় ; 

ন। চিনিয়) কেব। বলি জিজ্ঞাসে পিতার । 

বাজাইয় শব্খ ঢোল হন্দুভি পনব খোল, 
করতাল মন্দিরা সেতার £ 

বীপাদি মধুর শ্বর শ্রবণে মানস হুর 
অগ্রে অগ্রে আসিতেছে কখন ? 

কহ পিতঃ মনলোতা অসংখ্য বিছ্যত আভা 
সমপ্রাক্স শরীর যাহার ;. সু 



,' সন্তষ সর্গ। | রি পু - শু৫১ 

হ্বর্ণ নির্শিত পাত্রে .... ফীপরাজী যথা বাজে? 
শেভ! পাক্স নাশিক্সা আধার! 

ললিত লাবপ্য মাথা! তেমতি ভ্রু বুগ বাঁক। 

চক্্রাননে আক। সুগঠন ; 

আলোকিয় রূপে ওই আমিতেছে যুব! বেই 
|] কেবা সেই কাহাঝ লব্দন ৮ | 

খদিরঙ্গার স্লিভ শ্রী যার মুখাবরৰ 

বর্ণ বার কবিত কাঞ্চন ; 

দিবাতে ও যার আলো করিতেছে বিশ্ব আলে! 

আসে পিতঃ এই কোন জন ০ 

স্বর্ণ ম্ডিত ধবজা মনোরম মহাতেজা। 

সমপ্রাঁয় আদিত্য কিরণ; 

শ্বেত ছত্র বার শি, শশী তুল্য শোভা! করে, 
আস পিতঃ ইনি কোন জন £ 

শিখীর পালক জাত স্ুচিত্রিত স্থরঞ্জিত 

পাখা যার শোতে চাক্গি পাশে) 

চামর স্ুচারু তর ডানে বামে শিরোপর 

কহ পিতঃ কেব! ইনি আসে ? ্ 

স্থবর্ণ যুকুত! মণি কোহিনুর হীর1খনি 

মরকত রত্ব অলক্কারে ; 

চিত্রিক্স। বিচিত্র ক্স . স্থগঠন ভূজছর 
আসে ইনি কেবা কহ মোরে । 

কারা যুগল কর্ণে স্বর্ণ খদিক্স বর্পে 
ছলিতেছে কুগল যুগল ; 



৩৫২ . মাগ লীলা । 

শোভমান! উক্কা প্রায় শোতে ওই দেখা যার 
কেব। তিনি প্রকাশিয়া বল ৪ 

জ্রমর নিন্দিত কাল কোমল কেশ জাল, 

"সু মু বাত্য। বিতাড়িত ; 
বাহার কপোলে খেলে বিজ্ুলি গগন কোলে 

বথা,__-আসে কেবা ইনি পিতঃ। 

স্বর্ণ মার্জিত প্রায় বদনের সুপ্রভায় 

| প্রভাম্বিত যেন চারিধার ॥ . 

আয়ত নয়ন ছয় আঁহ1 কি মাধুরীময় 

মরি এই সৌন্দধ্য কাহার । 

শঙ্খ ব কুনোর ফুল জিনি রূপে অপ্রতুল, 
দস্ত পাতি স্থচার মত্যন ; 

হাসিতে বিজলি রেখা আহা কিবা যান দেখা! 

কহু পিতা ইনি কোন গন 2 

লাক্ষারস সমপ্রায়_ ক্কুনির্িত হাত পায়, 

সুরঞ্জিত মধুর বরণ; 

দিবেটষ্ঠ বদন খানি দিনে বথ। দিনমনি 

শোভে পিতা কেবা এই জন ? 

অবদাত মাল! চারু, বিকসিত শাল তরু 

হেমস্তেতে কিমালয়ে যথা, | 

'' কিংবা অস্থরাঁরি সম . শোভে মালা নিকপম 

কেবা এই আদিতেছে হেথ| ? 

সুবর্ণ পীলকা কীর্ণ .... তারকাউজ্জল ব্রণ 

মণি দণ্ড সমন্বিত অসি১ 



সপ্তম সর্ব! 

প্রভাকয় কর করে মরি কিব। জ্যোতিক্ষরে 

পরিষদে কার শোভা রাশি £ 

কহ পিত। কেব। মোরে সপ্তরত্ব অলঙ্কারে 

বিজড়িত চরণ সু'গল ; ও 

বীর মুছ সঞ্চালনে আসি তব শীচরণে 
বন্দিল বাঁখিক। খুলি মল। | 

বর্ণি বোধিসত্বক্বপ সাগর অন্ধ দত্ত ভূপ 
এইরূপে চতুঙ্গশ শ্লোকে, 

তাপস পিতার প্রতি জিজ্ঞাসে আনন্দ তি 
কনক পিতা এই জন কে? 

তখন্দ সসৈন্যে দত্ত আসি ফুললমনে ; 

মাতামহু তাপসের বন্দিল চ্ণে । 

খাদ্ধি অভিজ্ঞান প্রাপ্ত তাপস তথন ; 

জ্ঞান নেঝজে হেরিলেন সব বিবরণ । 

অতঃপর ব্রহ্গদত্ত সম্তানের প্রতি ১ 

পরিচয় তাহাদের দয় মহামতি ॥ 

ছে তাতঃ ঈদৃশ যায! এশ্খয? মঙ্ডিত ? 

দেব তুল্য পরিষদে হুইয়1 বেছিত। 

উত্জমলি কানন ভূমি অতুল প্রভা্ক ; 

বন্দিল চরণ মম আসিয়া হেথাক ॥ 

ধৃতবাষ্ট্র পুক্র তারা দৌহিত্র আমার $ 

সমুদ্রজ। গর্ভজাত ভাগিন। তোমার । 

“আতামহে দেখিবারে বছ দিনাস্তরে ; 
আসিক্গাছে পরিবাক সনভিব্যহারে । 



নাগ লীলা । 

এইদেখ ধুতরা এই সমুদ্রজ! 3 

এচারি ভাগিনা! তব তেজে অহাঁতেজ ॥ 

দত্ত সুদর্শন লাম মধ্যম ও জ্োনঙ্ঠ ; 

ভোগ অনিষ্ঠ এর! হুজন কনিষ্ঠ । 

এরপে তাপস বৃদ্ধ স্বীয় সন্তানেরে 3 

একে একে চিনাইন্া1 দিল সবাকারে। 

জাগিল তখন রাঁজ। ব্রচ্মদত্ত মলে ; 
পুর্বধের সে প্রতিশ্রুতি বোধিসত্বসনে । 
ভপিনী ভগিনীপতি ভাগিনা সবারে ; 

পাইয। আনন্দ আজ নাধরে অস্তরে । 
উথপলিল স্থথসিন্থ শতমুখী হুক ; 

আনন্দ প্রবাহে গেপ হদছ্ ভাসিয়ে । 

সমুদ্রজা সে সনয় নাগসভ। সনে ; 
বন্দে পিতা তাপপলের যুগল চরণে । 

জনকের দেখ। পেক্ষে বুকাঁল পর $ 

জড়ারে চরণ ধরি কাদিল। বিস্তর । 

তাপসের নির্বাপিত প্রায় স্মেহানল ; 
কন্যাসমাগমে আজি হুইল প্রবল | 

এতঙ্দিন বার মায়া তপঃ আচরণে? 
ভুলেছিল আজি তাহ। জাগিপ ভবনে । 

কন্যার ভ্রন্দন হেব শিশুর মতন 

কোলে তুলি আপনিও করিলা রোদন । 

ঘন. ঘন শির চুমি শোক সম্থরিয় ; 
কন্যার সাত্বনা করে বতন কনিকা । 

€ 



সপুধ সর্গ ৷ চি খর 

জামাত! ছুৃহিতা আর দৌহিত্র গণেক্ষে 
তৃুধষিল। ভাপস বহু নেহ সমাদরে ।) 

নিরজন তপোবন নীরব আগার ১ 

নাগনর সমাগমে পুর্ণ চারিধার ) 

প্রকৃতির নিস্তব্ধত বিদীণ কির ; 

শুভ মিলনের ধরনি, উঠিল ফুটিয়া 

পরস্পর দরশনে জ্রাতা ভগিনীর ; 

ব্রজ্মদ ত সমুদ্রজ। আনন্দে অধীর । 

নরলোক পল্িহত্রি নাগের ভবনে ; 

বনু বর্ষ পরস্পর প্রতি অদর্শনে । 

বিরহ শোকের ভব অবসান হ”ল ; 

হাদয় অনন্দ আোতে ভাসিসা চলিল । 

ভ্রাত। ভগ্নী উভয়ের বহু বরষের ঃ 
পুর্বপর কহে কথা সঞ্চিত প্রাণের । 

নয়ন জুড়াল দোছে দোহাকারে হেরি ; 
শান্তহু'ল প্রাণ বাক্য শুনি কর্ণ ভল্গি। 

এইব্দপে পরস্পরে একে অন্যসনে ঃ 

নিরত হইল প্রীতি মেহ সম্ভাহণে | 

যদিও বা নাগ-নর অর পরস্পরে $ 

কিন্ত আবি সেই ভাব গেলবুগাস্তরে | 

কেহ না ছিংসয়ে কারে ভ্রমেও কখন $ 

যেন ভিংসাবৃতি সবে হ'ল বিশ্মরণ। 

পিরভৃভাবে জ্রাভৃ ভাবে বন্ধু তাবে সবে ; 

সুখ সম্ভাবণে রত বথা যোগ্য ভাবে । 



৩২ নাগ লীলী। 

 কফেবানযর় কেবা নাগী চিনাই হুফর ১ 

« দিব্য বশে মিশিবাছে সবে পরস্পর । 

আহারে মধুর দৃশ্য নয়ন স্বজন ; 

বিভির্ সংসারদ্ধর অপূর্বব মিলন । 
কল্পনার অসম্ভব ষে চিত্র অন্কনে 3. 

প্রত্যক্ষ সেচিজ আজি ছেখে জগজ্জনে । 

কিছুকাল-এইক্সপে তু সম্মিলনে । 

আমোরদে আহলাদে গত হ'লে তপোবনে। 

অবশেষে সসুদ্রজজা পতি পুত্র গণ; 

পরিষদ সহ বন্দিপিতার চরণ । 

বিরহের শোকাবেগে কাদিক্বা কাদ্ধিয়। 

বিদায় লইয়া গেল পাতালে চলিয়া ৷ 

তগ্লীর বিরহ হেতু ছুখিত আঅস্তরে ; 
কিছুদিন তপোবনে পিতার গোচবে। 
বাস করি ব্রহ্মদত্ত সাগর রাজন ;) 
সসৈন্যে আসিল শেষে কাশীতে আপন । 
তাপস থাকিয়া! বলে তপ আচরণে 

বথাকম্ম 'গতি প্রাপ্ত হ'ল অবসানে । 

তদবধি সমুপ্রজ। পাতাল হইতে $ 

আসে নাই আর কভু মন্গষ্য ভূমেতে। 
মহা? সত্ব ভূরিদত পরিষদ সনে ; 

জীবন ধাপিলা শেষে আপন ভবনে! * 
চতুর উপোসথ শীল আপনার ;" 
ক্ষণতয়ে নাকরিল কিন্ত পরিহার । 



' সত্যক্রত শীলাচার রক্ষি সবতনে ;.. এ 

_ অতঙ্ঞ থাকিয়া পুত চিত্তে নিশিষিনে । 
পারিবন্গ বর্ণ সহ বাপি আনন্দেতে 7 -. 

কালাস্তে জঙ্গিল। পিয়! অমবাপুক্নীতে । 

ভগবান বুদ্ধদেব একথা বলিয়া ) 

অতীত জনম কথা সম্াস্ত করি! । 
পরিষদে ভিক্ষুগণে করিয়। আহবান ; 

করিলেন স্ুধাসুখে সধাথার। দান । 

সমবেত শ্ররিক্স ভিক্ষু উপাসকগণ ).. 
শুনিলে ধর্মের কথ! জযুত সিঞ্চন । 

দেখ বুদ্ধ জঙ্রৎপন্গেও পুর্ব্ববিজ্ঞগণ ; 

বিপুল ত্রশ্বধ্য স্বীয় করি. বিষজ্জ্বল | 

চতুরজজ উপোস, পালিলা হতনে ; 
লভিতে. পর গতি নচ্যু্ত নির্ব্বানে | 
এইরপে পরিষদে প্রভূ ভণ্গবান্ম২$, 
উপদেশ দিলা বর আনিবধ কল্যাণ । 

ধরম দেশনা পেত উপযক্তহতঃ 

. শ্রোআগতি কলে লে হ'ল প্রতিষ্ঠিত. । 

সেকালের মাতাপিতা উচ্চবংশজাত॥ 9 

মহারাজকুলেএছিলল ক্ষন -হিখটাত 1:::1 

নিষাদ বাহ্মণ সিল এই হেবদত্ত
 ; 

উৎপল অজমু্বী আনন্দ সোমদত । 
এই সে*.বিজ সাব্বিপুত্র আদর্শন ; 

ছিলেন স্বভোগতদ। এ মোগ্গল্লাক্ম । 
হণ. 
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গন কানাছিউ সং সম্যক, লব্ধ; 
আদি হই সেকালেয় নাগ ভুরিমত। 
এস বলিক্গ। প্রভূ বীপাজিনি পরে ঃ 

' জাতক করিল শেষ পরিষঙ্গান্ধরে। 

কেন এত খাট। খাঁচী কর কার ভয়ে; 

শকুনী গৃধিন্দী অন্তে বসিবে শরীক । 
আপন বলির কাছে কক্সিও ন! মন্ষে ; 

আপনি আপনানক্স পর্ধ কোন গুণে) 
আ.সিয়াছি শুন্যভবে শুন্য চলে বাব; 

মিত্র সেই ক্ুপথেতে ফারে সঙ্গে পাব । 

সংসার মাক্ার যোকে ভূলিওন। আক ; 

অন্তিমের ধন্ধুজনে খোজ একবার । 

বারেক শরীন্স প্রতি দেখ চক্ষু মেলে ; 

কোখাছিলে কোথ। এলে কিছিলে কিছ'লে 

এই বেলা শেষবেল। ডাক নো ১ 

বুদ্ধ নাছে নাহি থাকে শমন্ের ভক্ষ । 

বুদ্ধ বল বুদ্ধ বলবুদ্ধ বল ভাই 
বুদ্ধ বিন অন্তফালে বর কেছ দাই। 
ভাই বন্ধু দার! সত সকলি লাক ; 

ভবসিদ্ধু তক্মিবারে তন্গী নাহি আক । 

ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণ যার আয়ু হয় ক; 

নন মুধিলে সব আন্কাকারমন ! 

অধীন শায়কে বলে ছাড় রঙ্গ ছাক; 

বুদ্ধ বল যদি ঢা হতে 7 | 
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